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Abstract 
Young adults should acquire powerful knowledge to be able to follow and participate in debates 

concerning the European Union (EU). Higher order thinking skills are key to acquire this much needed 

understanding (this powerful knowledge). This study examines how the EU as a topic is treated in terms 

of content and cognitive level in geography, economics, and history textbooks in the curricula at lower 

secondary education level in the Netherlands. These three content courses in the curriculum are 

responsible for handling the EU according to the national curriculum. A qualitative textbook analysis 

shows that there is little coordination between these three content courses. On the one hand, this 

results in an overlap of topics, i.e., curricular surplus. On the other hand, there are content gaps, of 

which ‘the institutional functioning of the EU’ is the largest. A categorization of textbook tasks about 

the EU shows that mainly lower order thinking skills are examined. To achieve a more efficient 

curriculum alignment, it is important to develop a learning track that makes clear what, when and 

where Dutch students learn about the EU in secondary education. As a result, content gaps can be 

prevented and space can be created for teaching higher order thinking skills.  
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Inleiding 
De grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst, zoals het vluchtelingenprobleem, de 

klimaatcrisis en de geopolitieke positie van de Europese Unie (EU), zijn grensoverschrijdend en kunnen 

niet binnen de nationale politiek opgelost worden (De Vries, 2018; Ilikova & Venidiktova, 2019). Deze 

thema’s vragen om een Europese aanpak en daarmee zal de politieke rol van de EU steeds belangrijker 

worden. 

  De vluchtelingencrisis en de Eurocrisis hebben echter voor verdeeldheid tussen en binnen 

lidstaten gezorgd. Dit heeft geleid tot een stijging van de euroscepsis, met de Brexit als bekendste 

voorbeeld (De Vries, 2018). In de Nederlandse politiek hebben de verschillende Europese crises als 

voedingsbodem gewerkt voor de opkomst van eurosceptische partijen (Pirro & Van Kessel, 2018). 

Hoewel uit cijfers van de jaarlijkse Eurobarometer (2020) blijkt dat het merendeel van de Nederlanders 

onverminderd positief staat tegenover het lidmaatschap van de EU, heeft ook Nederland perioden van 

groeiende euroscepsis gekend.   

  

Euroscepsis en politieke kennis: theorie en praktijk  
Politiek cynisme bleek één van de verklarende factoren voor de toename van euroscepsis onder 

Nederlanders in de periode 1990-2008 (Lubbers & Jaspers, 2010). Politiek cynisme vertoont een 

negatief verband met iemands politieke kennis (Dekker & Schyns, 2006) terwijl politieke kennis juist 

bijdraagt aan een grotere waardering voor de politiek en de democratie (Cho, 2014).  

  Uit recent onderzoek blijkt echter dat het slecht gesteld is met de kennis over de politiek en 

de democratie van Nederlandse jongeren in de tweede klas van de middelbare school. Nederlandse 

jongeren hebben daarnaast weinig interesse in de politiek en in maatschappelijke vraagstukken (Van 

der Meer, Wanders, Thijs, Mulder, Aizenberg, Ten Dam & Van de Werfhorst, 2021). De resultaten van 

dit onderzoek laten ook zien dat leerlingen op het vmbo minder kennis van en interesse in de politiek 

en maatschappelijke vraagstukken hebben dan leerlingen op de havo en het vwo.   

  Het was al bekend dat deze kloof tussen laag- en hoogopgeleide ouderen bestaat maar het is 

zorgelijk dat deze kloof al op zo’n jonge leeftijd aanwezig is (Van der Meer et al., 2021). Ook hier lijkt 

het verband tussen politieke kennis en politiek cynisme op te gaan. De euroscepsis is namelijk hoger 

onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden (Lubbers & Jaspers, 2010; Kunst, Kuhn & Van de 

Werfhorst, 2019). 

Iemand ontwikkelt zijn of haar politieke voorkeur tijdens de socialisatiefase, een periode die ongeveer 

overeenkomt met de adolescentie. Tijdens deze periode ontwikkelt de politieke voorkeur zich onder 

invloed van familie, vrienden, school en de media (Sears & Brown, 2013). Iemands politieke voorkeur 

en houding tegenover de politiek blijven na deze periode relatief constant. Dat betekent dat de 

ontwikkeling van politiek cynisme in deze fase een blijvende houding ten opzichte van de politiek kan 

vormen (Lubbers & Jaspers, 2010).   

  In het onderzoek van Van der Meer et al. (2021) geven jongeren aan dat zij het meeste over 

politieke en maatschappelijke vraagstukken leren via de media. Galpin & Trenz (2017) waarschuwen 

voor deze invloed van de media. Journalisten hebben doorgaans de voorkeur voor negatief nieuws 

(goed nieuws is geen nieuws). Deze eenzijdige nieuwsvoorziening kan leiden tot ‘een spiraal van 

cynisme’ (Capella & Jamieson in Galpin & Trenz, 2017). Nieuws over de EU kan zo leiden tot ‘een spiraal 

van euroscepsis’ (Galpin & Trenz, 2017). Dit pleit voor een grotere rol in het onderwijs voor politieke 

vorming en de EU tijdens de socialisatiefase van jongeren. 
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De Europese Unie in het Nederlandse onderwijs 
In 2016 is een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar de aandacht voor de EU in de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs van vijftien Europese landen (Losito, Agrusti, Damiani & 

Schulz, 2018). Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren in vergelijking met andere landen 

veel leren over de geschiedenis van Europa, maar weinig over politieke en maatschappelijke 

problemen in andere Europese landen en over politieke en economische integratie tussen Europese 

landen. Op deze onderwerpen scoort Nederland, samen met Letland, het laagst van alle deelnemende 

landen.  

  De uitkomsten van dit onderzoek worden in een studie van Munniksma, Dijkstra, Van der Veen, 

Ledoux, Van de Werfhorst & Ten Dam (2017) in een bredere context van het burgerschapsonderwijs 

in Nederland geplaatst. Sinds 2006 zijn middelbare scholen verplicht om aandacht te besteden aan 

burgerschap. Nederlandse leerlingen lopen op het gebied van burgerschap echter achter op 

leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. Munniksma et al. (2017, p. 162) stellen dat dit onder 

andere komt door het dominante gebruik van lesboeken en het beperkte gebruik van andere 

leermiddelen. Daarnaast voelen docenten ‘zich minder bekwaam dan collega’s in andere landen’ met 

betrekking tot burgerschapsonderwerpen. 

Curriculum- en onderwijsvernieuwing 
Munniksma et al. (2017, p. 164) constateren ‘dat het beeld van Nederland [in vergelijking met andere 

landen] niet zonder meer gunstig is’. Dat geldt ook voor de grote verschillen in burgerschapskennis 

tussen leerlingen. Munniksma et al. (2017, p. 165) stellen dat dit verschil onder andere veroorzaakt 

wordt door het vroege selectieproces in het Nederlandse onderwijs. Door deze vroege selectie worden 

leerlingen vaak al op jonge leeftijd opgedeeld in homogene groepen ‘wat betreft sociaaleconomisch 

milieu en thuisklimaat’.   

 Dit sluit aan bij het recente adviesrapport ‘Later selecteren, beter differentiëren’ van de 

Onderwijsraad (2021). Hierin wordt gepleit voor het later selecteren van leerlingen op basis van 

cognitieve verschillen. Nu gebeurt dat vaak op een leeftijd van twaalf jaar. Voor de cognitieve en 

sociale ontwikkeling van jongeren en om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, zou een 

selectie op vijftien- of zestienjarige leeftijd echter beter zijn. De nieuwe regering zal moeten bekijken 

wat er met dit advies moet worden gedaan.  

  Tegelijkertijd bevindt het Nederlands voortgezet onderwijs zich ook in het proces van een 

curriculumvernieuwing. Onder de naam Curriculum.nu zijn verschillende ontwikkelteams, bestaande 

uit docenten en vakdidactici, bezig om het vijftien jaar oude curriculum te herzien. Binnen de mens- 

en maatschappijvakken wordt ernaar gestreefd om ‘de verbinding tussen de mens- en 

maatschappijvakken te versterken met behoud van de eigenheid en het karakteristieke van de 

verschillende vakken’ (Curriculum.nu, 2019, p. 6). Daarbij zal ook stilgestaan moeten worden bij de 

inhoud en de vormgeving van het onderwijs over de EU.   

Probleemstelling en onderzoeksvraag 
Uit het bovenstaande is gebleken dat Nederlandse jongeren weinig kennis van en interesse in de 

politiek en maatschappelijke vraagstukken hebben. Daarnaast loopt Nederland in vergelijking met 

andere Europese landen achter met betrekking tot (Europees) burgerschapsonderwijs. In het kader 

van de aanstaande curriculumvernieuwing en de geadviseerde onderwijsvernieuwing is dit een goed 

moment om het onderwijs over de EU onder de loep te nemen. Wat zijn de beperkingen van het 

huidige onderwijs over de EU en hoe zou het onderwijs over de EU verbeterd kunnen worden?  

  In dit onderzoek wordt een antwoord op deze vragen gezocht op basis van een analyse van 

schoolboeken. Zoals eerder gesteld door Munniksma et al. (2017), speelt het schoolboek namelijk een 

grote rol in burgerschapslessen in Nederland. Ook uit onderzoek van Krause, Béneker, Van Tartwijk, 
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Uhlenwinkel & Bolhuis (2017) blijkt dat in Nederlandse aardrijkskundelessen het schoolboek voor bijna 

de helft van de lestijd gebruikt wordt. Deze dominantie van het schoolboek in het Nederlandse 

onderwijs maakt het relevant om deze materialen te analyseren.  

  De focus van het onderzoek ligt daarbij op de onderbouw van het voortgezet onderwijs omdat 

de EU is opgenomen in de kerndoelen van de onderbouw bij de vakken aardrijkskunde, economie en 

geschiedenis (SLO, 2016). De onderzoeksvraag luidt: 

Hoe wordt de Europese Unie qua vorm en niveau behandeld in schoolboeken1 van de mens- en 

maatschappijvakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? 

De onderzoeksvraag bestaat uit twee componenten. Enerzijds betreft dit de vorm. Voor de onderbouw 

zijn namelijk kerndoelen samengesteld voor verschillende domeinen, waaronder de mens- en 

maatschappijvakken. Kerndoel 45 (SLO, 2016, p. 15) betreft de EU en luidt: “De leerling leert de 

betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de 

wereld.” Dit kerndoel is vervolgens opgesplitst in kerndoelen voor de vakken aardrijkskunde, economie 

en geschiedenis (zie hoofdstuk 1).   

  Deze vakken dragen dus een gedeelde verantwoordelijkheid voor het realiseren van kerndoel 

45. De vraag is echter hoe deze gedeelde verantwoordelijkheid vorm krijgt in het onderwijs en in het 

bijzonder in lesmaterialen. Hierbij wordt vanuit het concept curriculum alignment gekeken naar de 

mate waarin de lesmaterialen aansluiten op de kerndoelen. Hieruit volgt de eerste deelvraag: 

Welke onderwerpen met betrekking tot de Europese Unie komen binnen de mens- en 

maatschappijvakken in de onderbouw aan bod en hoe hangen deze onderwerpen samen met 

de kerndoelen? 

De tweede component uit de onderzoeksvraag gaat in op het niveau van de schoolboekopdrachten. 

Daarbij gaat het om het cognitieve niveau van de schoolboekopdrachten, in het bijzonder het verschil 

tussen lagere en hogere orde denkvaardigheden. In hoofdstuk 3 zal blijken dat hogere orde 

denkvaardigheden van belang zijn om leerlingen te leren deelnemen aan politieke en maatschappelijke 

debatten. Hieruit volgt de tweede deelvraag: 

In welke mate zijn schoolboekopdrachten over de Europese Unie binnen de mens- en 

maatschappijvakken in de onderbouw gesteld op het niveau van hogere orde 

denkvaardigheden? 

De antwoorden op de eerste en tweede deelvraag zullen voortkomen uit respectievelijk een 

inhoudsanalyse van schoolboeken en een analyse van schoolboekopdrachten. De resultaten van de 

analyses zullen in de conclusie samengebracht worden ter beantwoording van de hoofdvraag.  

  

 
1 In dit onderzoek wordt veelvuldig gesproken over ‘schoolboeken’. In moderne lesmethoden bestaan deze 
zowel uit gedrukte boeken als uit een online leeromgeving. Beide onderdelen zijn in dit onderzoek 
meegenomen. Hoewel de term ‘lesmethoden’ wellicht beter past, is voor de leesbaarheid van het onderzoek 
consequent gesproken van ‘schoolboeken’ en ‘schoolboekopdrachten’. 
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Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de 

context waarbinnen dit onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij wordt stilgestaan bij de huidige 

kerndoelen en de aanstaande curriculumherziening. Hoofdstuk 2 bevat het theoretisch kader waarin 

de belangrijkste begrippen en concepten worden behandeld. Dit hoofdstuk sluit af met een 

conceptueel model waarin het in dit onderzoek onderzochte verband schematisch wordt 

weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens stilgestaan bij de verantwoording van de gekozen 

onderzoeksmethoden. 

  In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Dit hoofdstuk bestaat 

uit twee delen die elk betrekking hebben op één deelvraag. In het vijfde en laatste hoofdstuk volgt de 

conclusie waarin een antwoord op de onderzoeksvraag gegeven wordt. Aansluitend zal in de discussie 

besproken worden wat de uitkomsten van het onderzoek betekenen voor de dagelijkse praktijk van 

het onderwijs. De discussie wordt afgesloten met een voorstel ter verbetering van het huidige 

onderwijs over de EU.   
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1. Context 
In dit hoofdstuk staat de context waarbinnen dit onderzoek wordt uitgevoerd centraal. De eerste 

paragraaf geeft een overzicht van de huidige kerndoelen die het onderwijs over de EU vormgeven. 

Aangezien het onderwijs nooit stilstaat is het ook van belang om de toekomstige context in 

ogenschouw te nemen. De tweede en derde paragraaf schetsen daarom een beeld van de aanstaande 

curriculumherziening en het advies van de Onderwijsraad over de invoering van een ‘brede 

onderbouw’.  

1.1 Huidige kerndoelen 
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontwikkelt Stichting 

Leerplan Ontwikkeling (SLO) kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. De EU valt onder het domein Mens en maatschappij en komt terug in kerndoel 

45. Dit kerndoel luidt als volgt (SLO, 2016, p. 15): 

“De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen 

voor zichzelf, Nederland en de wereld.” 

Binnen het domein Mens en maatschappij wordt dit landelijke kerndoel nader uitgewerkt in de 

vakspecifieke kerndoelen voor aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Voor dit onderzoek zijn deze 

kerndoelen geselecteerd op basis van een expliciete vermelding van de EU in het kerndoel of een 

verwijzing naar landelijk kerndoel 45. De bijbehorende kerndoelen zijn weergegeven in tabel 1.  

  In dit onderzoek wordt uitgegaan van lesmaterialen voor het vwo, omdat er enerzijds voor het 

vmbo voor het vak geschiedenis geen kerndoelen met betrekking tot de EU geformuleerd zijn. 

Anderzijds omdat de kerndoelen van het vwo op het hoogste cognitieve niveau geformuleerd zijn. Een 

analyse van de behandeling van de EU op het vwo maakt het op die manier mogelijk om een schets te 

maken van de maximale aandacht voor de EU. In tabel 1 zijn alleen de kerndoelen voor het vwo 

vermeld. In bijlage 1 is een compleet overzicht toegevoegd van alle kerndoelen met betrekking tot de 

EU voor alle schoolvakken en niveaus.  

Vak Niveau vwo Kerndoelen toegepast bij 
havo-vwo 

Economie 5.1.1 Je kan een presentatie geven over het functioneren van de 
overheid. 

42, 44, 45, 46, 47 

5.2.1 Je kan in verschillende situaties het eigen belang afzetten tegen 
het algemeen belang en hoe dit kan leiden tot belangenverstrengeling. 

42, 44, 45, 46, 47 

7.4.1 Je kan uitleggen waarom Nederland onderdeel uitmaakt van de EU 
en het soms lastig is om op economisch gebied samen te werken. 

42, 43, 46 

Geschiedenis 10.3.1 Je legt een relatie tussen Europese eenwording, de Tweede 
Wereldoorlog en de Koude Oorlog. 

37, 38 

Aardrijkskunde 3.2.1 Je beschrijft, verklaart en waardeert het migratiebeleid van 
Nederland en de Europese Unie. 

38, 42 

6.1.1 Je hebt een mening over de voornaamste cultuurgebieden op de 
wereld. 

36, 38, 41, 43, 45, 47 

6.1.2 Je creëert een regionale identiteit voor een zelfgekozen gebied. 36, 38, 41, 43, 45, 48 

6.2.1 Je beschrijft en verklaart de veranderingen van grenzen vanuit 
verschillende dimensies. 

36, 38, 41, 43, 45, 49 

6.3.1 Je waardeert en voorspelt de rol van de Europese Unie in de 
wereld. 

36, 38, 41, 43, 45, 50 

Tabel 1 Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs met betrekking tot de Europese Unie (Bron: SLO, 2015a, b, c) 

Uit de kerndoelen blijkt dat binnen ieder vak de nadruk op een bepaald aspect van de EU ligt. Voor 

economie is dit de economische samenwerking, voor geschiedenis het proces van de Europese 

eenwording en voor aardrijkskunde vraagstukken over migratie, cultuur, identiteit, grenzen en 

geopolitiek.  
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1.2 Curriculumherziening 
In 2016 bracht de door het ministerie van OCW opgerichte adviescommissie ‘Platform Onderwijs2032’ 

onder voorzitterschap van Paul Schnabel een advies uit over de herziening van het curriculum van het 

primair en het voortgezet onderwijs. In het adviesrapport werd gesteld dat leerlingen die destijds voor 

het eerst naar school gingen met het toenmalige curriculum niet goed werden voorbereid op een 

deelname aan de maatschappij in 2032. De adviescommissie pleitte onder andere, niet onomstreden, 

voor meer aandacht voor persoonsvorming, digitale geletterdheid en burgerschap (Platform 

Onderwijs2032, 2016).  

   De conclusies van de adviescommissie vormden het startschot voor de herziening van de 

kerndoelen. Het huidige curriculum is vijftien jaar oud en de verschillende vakgebieden sluiten niet 

meer goed op elkaar aan. Daarnaast moet de herziening van het curriculum eraan bijdragen dat het 

curriculum minder overladen wordt (Curriculum.nu, 2019).   

  In negen ontwikkelteams is er gewerkt aan de ontwikkeling van voorstellen voor een 

herziening van het curriculum. Daarbij is er interdisciplinair samengewerkt. De vakken economie, 

geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en filosofie zijn daarbij verenigd in de mens- en 

maatschappijvakken. Dit ontwikkelteam (Curriculum.nu, 2019, p. 6) heeft: 

“[…] voor de vaktaal, thema’s en vaardigheden die relevant zijn voor het gehele leergebied, een 

gemeenschappelijke taal en vaardigheden beschreven.” 

De voorstellen van het ontwikkelteam zijn omschreven aan de hand van tien ‘grote opdrachten’ die 

onderverdeeld zijn in vierentwintig ‘bouwstenen’. In tabel 2 zijn de bouwstenen weergegeven waarin 

de EU expliciet benoemd wordt. 

Grote opdracht Bouwsteen Kennis en/of vaardigheden 

7. Macht en gezag 7.1 Macht en gezag Leerlingen leren over de voor- en nadelen en de (on)mogelijkheden 
van internationale samenwerking binnen de Europese Unie en de 
Verenigde Naties. 

7.2 Samenwerking 
en conflict 

De leerlingen leren over samenwerking binnen de Europese Unie en 
over andere (internationale) samenwerkingsverbanden. 

8. Vraagstukken 8.1 Globalisering Leerlingen leren over het lidmaatschap van Nederland van de EU en 
de VN en wat dit betekent voor economie en politieke 
besluitvorming. 

Tabel 2 Bouwstenen van de mens- en maatschappijvakken waarin de Europese Unie expliciet genoemd wordt (Bron: 
Curriculum.nu, 2019) 

De ontwikkelde bouwstenen zijn tamelijk ruim geformuleerd. Des te opvallender is het dat de EU bij 

bovenstaande bouwstenen over ‘macht en gezag’, ‘samenwerking en conflict’ en ‘globalisering’ wordt 

genoemd. Andere bouwstenen waar de EU niet genoemd wordt maar waarbij de EU wel een rol van 

betekenis zou kunnen spelen, zijn ‘productie en organisatie’, ‘mensbeeld en identiteit’ en ‘duurzame 

ontwikkeling’.  

  Momenteel worden bovenstaande bouwstenen door de SLO verwerkt tot conceptkerndoelen. 

Vanaf 2023 worden er pilots gedraaid op verschillende scholen om de conceptkerndoelen te toetsen 

op uitvoerbaarheid. Gezien de aanstaande curriculumherziening is dit het juiste moment om het 

onderwijs over de EU te evalueren en waar mogelijk te verbeteren zodat dit in de curriculumherziening 

kan worden meegenomen. 
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1.3 Brede onderbouw 
Naast de aanstaande curriculumherziening is er onlangs een advies van de Onderwijsraad verschenen 

waarin gepleit wordt voor een ‘structuurwijziging voor het voorgezet onderwijs’ (Onderwijsraad, 

2021). De huidige structuur waarbij leerlingen na het verlaten van groep 8 worden geselecteerd door 

een systeem van externe differentiatie werkt kansenongelijkheid in de hand. Daarnaast beperkt het 

de contacten tussen leerlingen uit verschillende sociaaleconomische milieus doordat leerlingen op 

jonge leeftijd vaak al worden ingedeeld in een homogene groep wat betreft sociaaleconomische 

achtergrond en thuisklimaat (Munniksma et al., 2019).   

  De geadviseerde structuurwijziging betreft de invoering van een brede brugperiode. Na het 

verlaten van groep 8 volgt er geen selectieprocedure, maar volgen leerlingen in een driejarige brugklas 

gezamenlijk onderwijs. Binnen dit onderwijs ligt de nadruk op differentiëren. Op die manier kan iedere 

leerling op zijn of haar eigen niveau meekomen (Onderwijsraad, 2021).  

  Deze structuurwijziging heeft ook invloed op de kerndoelen. Voor een brede brugklas worden 

immers gezamenlijke doelen, basiskennis en -vaardigheden geformuleerd, waarbij het niet meer nodig 

is om kerndoelen te onderscheiden voor verschillende onderwijsniveaus. Voor een thema als de EU is 

het van belang dat er met het oog op een brede onderbouw een breed gedragen overeenstemming is 

over de basiskennis en -vaardigheden die leerlingen moeten beheersen met betrekking tot de EU.  

  De invoering van de brede brugperiode zal geen prominente rol innemen in dit onderzoek, 

wegens het recentelijk verschijnen van het adviesrapport en het hoge gehalte toekomstdenken. Het 

adviesrapport biedt echter wel een reden om meer belang te hechten aan de aanstaande 

curriculumherziening waarin het wenselijk is dat deze basiskennis en -vaardigheden over de EU 

vastgelegd zijn.  
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2. Theoretisch kader 
De manier waarop een bepaald onderwerp is opgenomen in het curriculum en de manier waarop dit 

curriculum vervolgens is uitgewerkt, staan centraal in dit onderzoek. Dit hoofdstuk biedt een aantal 

theoretische achtergronden bij dit proces van curriculum- en leerstofontwikkeling.  

  In de eerste paragraaf staat het concept curriculum alignment centraal waarbij gekeken wordt 

naar de samenhang tussen het beoogde en het uitgevoerde curriculum. In de tweede paragraaf zal 

ingegaan worden op de invloed die schoolboeken hebben op deze samenhang. Daarbij wordt de term 

‘curriculair surplus’ geïntroduceerd. In de derde paragraaf wordt ingegaan op verschillende vormen 

van vakintegratie. Een relevant onderwerp gezien de verdeling van kerndoelen over de EU tussen drie 

verschillende vakken. De vierde paragraaf behandelt binnen het model van curriculum alignment de 

leeractiviteiten met een nadruk op lagere en hogere orde denkvaardigheden. Deze vierde paragraaf 

stelt het concept ‘krachtige kennis’ centraal. Dit hoofdstuk mondt uit in een conceptueel model 

waarmee het in dit onderzoek te onderzoeken verband wordt weergegeven.  

2.1 Curriculum alignment 
Bij het ontwikkelen van lessen moeten docenten rekening houden met drie onderdelen van de les: de 

leerdoelen, de leeractiviteiten en de toetsing. Om de leerdoelen op een efficiënte manier te behalen, 

moeten deze onderdelen van de les op elkaar afgestemd zijn. Voor deze afstemming introduceerde 

John Biggs (1996) de term constructive alignment. De leeractiviteiten moeten qua inhoud en niveau 

aansluiten bij de leerdoelen en de toetsing moet op zijn beurt qua inhoud en niveau aansluiten bij de 

leeractiviteiten. In figuur 1 is dit vereenvoudigd weergegeven. 

 

Figuur 1 De samenhang tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing volgens het model van constructive alignment (Biggs, 
1996) 

Deze afstemming kan gebeuren op microniveau (voor de les) maar ook op macroniveau (voor het 

gehele curriculum). In dat geval kan ook gesproken worden van curriculum alignment (Polikoff, 2015). 

Het betreft dan de afstemming tussen landelijke kerndoelen, leeractiviteiten en toetsing. 

Schoolboeken spelen hierbij een rol als aanbieders van leeractiviteiten (Scheerens & Exalto, 2017). 

Daarom zal in de volgende paragraaf gekeken worden naar de rol die het schoolboek speelt in de 

afstemming tussen de kerndoelen en leeractiviteiten.    

2.2 Leerdoelen en schoolboeken 
In het vorige hoofdstuk zijn de kerndoelen over de EU voor de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs besproken. Deze kerndoelen “zijn als globale aanbodsdoelen geformuleerd, dekken de 

meeste vakken en leergebieden en bieden veel ruimte voor schooleigen keuzes, prioritering en 

profilering” (SLO, 2018, p. 2). Volgens Polikoff (2015, p. 1189-1190) spelen schoolboekauteurs daarbij 

een belangrijke rol: 

Leerdoelen

LeeractiviteitenToetsing
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“While the intended curriculum corresponds to content standards and the enacted curriculum 

corresponds to the content teachers teach, textbooks mediate the standards-to-practice 

continuum.” 

Op deze manier beïnvloedt de interpretatie van de kerndoelen door schoolboekauteurs dus het 

uitgevoerde curriculum in het klaslokaal. Het risico van het ruim formuleren van kerndoelen is dat de 

kerndoelen ook ruim geïnterpreteerd worden. Op die manier kunnen verschillende schoolboekauteurs 

een andere invulling geven aan hetzelfde kerndoel. Dit kan leiden tot wat Scheerens & Exalto (2017) 

‘curriculair surplus’ noemen. Dit surplus kan enerzijds bestaan uit extra leerstof die aan bod komt in 

het schoolboek of in de door de docent behandelde stof. Anderzijds kan dit surplus betrekking hebben 

op leeractiviteiten die aanspraak maken op een denkvaardigheid die hoger is dan het niveau waarop 

het kerndoel geformuleerd is.   

  Volgens Scheerens & Exalto (2017, p. 22) is het goed dat het uitgevoerde curriculum, hetgeen 

leerlingen daadwerkelijk leren op school, vaak breder is dan het in de kerndoelen beoogde curriculum. 

Daarbij benoemen zij wel dat het belangrijk is “om nader stil te staan bij de vraag waaruit dan het 

‘curriculaire surplus’ zou bestaan”.   

  Deze vraag lijkt erg relevant voor het onderwijs over de EU omdat, zoals in het vorige hoofdstuk 

behandeld, drie verschillende vakken verantwoordelijk zijn voor het realiseren van hetzelfde kerndoel. 

Bij het te ruim interpreteren van de eigen kerndoelen kan overlap tussen de verschillende vakgebieden 

ontstaan. Ook kunnen lacunes ontstaan waar geen van de betrokken vakken zich verantwoordelijk 

voor voelt. Vanuit dat perspectief zal in de volgende paragraaf ingegaan worden op vormen van 

samenwerking tussen deze vakken. 

2.3 Vakintegratie binnen de mens- en maatschappijvakken 
Van Boxtel et al. (2009, p. 23) noemen drie didactische argumenten die pleiten voor vakintegratie. 
Allereerst maakt vakintegratie het onderwijs betekenisvoller en aantrekkelijker voor leerlingen. 
Daarnaast leidt vakintegratie tot betere leeruitkomsten. Ten derde sluiten deze leeruitkomsten beter 
aan op “wat de samenleving vraag aan competenties”. Problemen en vraagstukken uit het dagelijkse 
leven beperken zich immers niet tot de grenzen van één vakgebied. Van Boxtel et al. (2009, p. 25) 
benoemen dit als volgt: 

“Problemen in de samenleving zijn niet beperkt tot een discipline en disciplinaire kennis is niet 

alleen bruikbaar of zinvol binnen de discipline zelf.” 

Om bovenstaande redenen wordt er in de huidige curriculumvernieuwing ook gestreefd naar meer 

vakintegratie tussen de mens- en maatschappijvakken. De EU als thema biedt daarvoor een goed 

aanknopingspunt, omdat vraagstukken rondom de EU zich niet zullen beperken tot één vakgebied. In 

het vervolg van deze paragraaf wordt gekeken naar verschillende vormen van vakintegratie. 

Vormen van vakintegratie 
In de wetenschappelijke literatuur bestaan er veel termen voor de samenwerking tussen vakken. 

McPhail (2017) noemt onder andere “interdisciplinarity, cross-disciplinarity, cross-curricular, 

integrated inquiring teaching, curriculum integration.” Ook de termen multidisciplinariteit, 

interdisciplinariteit en transdisciplinariteit worden veelvuldig door elkaar gebruikt (Choi & Pak, 2006). 

Choi & Pak (2006, p. 351) hebben daarom duidelijke definities opgesteld voor deze vormen van 

samenwerking die gebaseerd zijn op de mate waarin de grenzen tussen disciplines behouden blijven 

of juist vervagen. Zij geven de volgende definities: 

“Multidisciplinarity draws on knowledge from different disciplines but stays within their 

boundaries. Interdisciplinarity analyses, synthesizes, and harmonizes links between disciplines 



13 
 

into a coordinated and coherent whole. Transdisciplinarity integrates the natural, social and 

health sciences […] and transcends their traditional boundaries.” 

Volgens Savage (2010) zijn vormen van samenwerking in het onderwijs het meest succesvol gebleken 

wanneer deze context gebonden waren, dat wil zeggen: ontwikkeld rondom een bepaald thema of een 

bepaalde dimensie. Gethematiseerd onderwijs biedt ook meer mogelijkheden om verbanden te leggen 

met de wereld buiten het klaslokaal (McPhail, 2018). Ook hier geldt dat de EU daar een geschikt thema 

voor is. 

Fogarty (1991) heeft dit uitgewerkt in vijf vormen van samenwerking (zie figuur 2). In zijn model vindt 

er van links naar rechts steeds meer integratie tussen disciplines plaats. 

Figuur 2 Vormen van curriculumintegratie (Bron: Fogarty, 1991) 

In het sequenced model worden thema’s binnen vakken afzonderlijk behandeld. In het shared model 

geven vakken samen vorm aan het onderwijs en wordt er gezocht naar gedeelde concepten, 

vaardigheden en overtuigingen. In het webbed model wordt er gewerkt vanuit een thema. De 

verschillende vakken gebruiken dit thema om naar hun eigen vak te kijken. In het threaded model is er 

sprake van een doorlopende leerlijn van vaardigheden die door de verschillende vakken heen loopt. In 

het integrated model worden thema’s gestructureerd aan de hand van overlappende concepten en 

werk- en denkwijzen. Het integrated model komt overeen met het shared model, maar verschilt 

hiervan in het aantal curricula dat wordt geïntegreerd.   

 Het sequenced en threaded model komen overeen met een multidisciplinaire benadering. De 

andere drie modellen zijn verschillende vormen van een interdisciplinaire benadering (Lam, Alviar-

Martin, Adler & Sim, 2013). Omdat in de modellen de verschillende disciplines nog zichtbaar zijn, is er 

geen sprake van een transdisciplinaire benadering.  

  In het huidige onderwijssysteem waarin het onderwijs verdeeld is over verschillende vakken, 

liggen multidisciplinaire vormen van samenwerking het meest voor de hand. Interdisciplinaire vormen 

van samenwerking vergen meer tijd en krijgen vaak vorm in projectweken waarbij meerdere vakken 

betrokken zijn.   

2.4 Leeractiviteiten 
In deze paragraaf wordt gekeken hoe leeractiviteiten op het gewenste cognitieve niveau kunnen 

aansluiten bij de leerdoelen. Daarvoor wordt eerst stilgestaan bij het concept ‘krachtige kennis’. Vanuit 

dit concept wordt verklaard hoe onderwijs leerlingen in staat stelt om deel te nemen aan 

maatschappelijke en politieke debatten. Een relevant onderwerp gezien de huidige beperkte kennis 

en interesse van Nederlandse jongeren in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Vervolgens zal 

er vanuit dit concept gekeken worden naar leeractiviteiten. Dit zal gebeuren aan de hand van de 

taxonomie van Bloom en het onderscheid tussen lagere en hogere orde denkvaardigheden. Dit 

resulteert in een model waaruit de relatie tussen hogere orde denkvaardigheden en de ontwikkeling 

van krachtige kennis blijkt. 
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Krachtige kennis 
Uit een studie van Kim, Parks & Beckerman (1995) naar de betrokkenheid van Amerikaanse jongeren 

bij maatschappelijke en politieke debatten bleek dat het gebrek aan politieke kennis een remmend 

effect heeft op de motivatie van jongeren om deel te nemen aan maatschappelijke en politieke 

debatten. Daarbij gaat het niet alleen om de feitenkennis over het institutioneel functioneren van de 

democratie, maar ook om de kennis om deel te nemen aan maatschappelijke en politieke debatten. 

  Dit sluit aan bij de discussie die de onderwijssocioloog Michael Young (2008) opende over de 

rol van kennis in het onderwijs. Daarbij maakt hij onderscheid tussen twee soorten kennis: context-

afhankelijke kennis en context-onafhankelijke kennis (Young, 2008, p. 14-15). Context-afhankelijke 

kennis is alledaagse kennis die iemand ontwikkelt gedurende zijn of haar dagelijkse leven. Deze kennis 

is vaak praktisch of procedureel van aard. Context-onafhankelijke kennis is conceptuele kennis die zich 

niet beperkt tot specifieke gebeurtenissen maar die het mogelijk maakt om generalisaties en 

beweringen te maken.  

  Ook maakt Young (2008), gebaseerd op Durkheim, het verschil tussen ervaring en kennis. 

Waarbij de ervaring vergeleken kan worden met de context-afhankelijke kennis en kennis met de 

context-onafhankelijke kennis. Kennis verschaft iemand de mogelijkheid om verder te denken en te 

kijken dan iemands alledaagse ervaring. Young (2008) introduceerde hiervoor de term powerful 

knowledge. In navolging van Béneker (2018) zal er in dit onderzoek gesproken worden van krachtige 

kennis. Het volgende citaat van Young (2008, p. 14) omschrijft het concept krachtige kennis: 

“Powerful knowledge refers to what the knowledge can do or what intellectual power it gives 

to those who have access to it. Powerful knowledge provides more reliable explanations and 

new ways of thinking about the world and acquiring it and can provide learners with a language 

for engaging in political, moral and other kinds of debates.” 

Uit het citaat komt naar voren dat krachtige kennis “intellectual power” verschaft aan diegene die 

toegang heeft tot deze kennis. Young (2008) stelt dat jongeren thuis geen toegang hebben tot deze 

kennis, maar dat onderwijs, verdeeld over verschillende disciplines, jongeren deze krachtige kennis 

wel verschaft. Daarnaast verschaft krachtige kennis jongeren de taal om deel te nemen aan politieke 

en maatschappelijke debatten. Daarmee gaat krachtige kennis dus een stap verder dan de politieke 

feitenkennis waaraan Kim, Parks & Beckerman (1995) aan het begin van deze paragraaf refereerden. 

Krachtige kennis kan op die manier de deelname van jongeren aan maatschappelijke en politieke 

debatten bevorderen. 

Om het concept concreter te maken kan gebruik worden gemaakt van een indeling van Maude (2016), 

die het concept krachtige kennis heeft onderverdeeld in vijf typen kennis: 

1. Knowledge that provides students with ‘new ways of thinking about the world’. 

2. Knowledge that provides students with powerful ways to analyse, explain and understand the 

world. 

3. Knowledge that gives students some power over their own knowledge. 

4. Knowledge that enables young people to follow and participate in debates on significant 

local, national, and global issues. 

5. Knowledge of the world.  

Deze vijf typen kennis staan niet los van elkaar maar overlappen elkaar. Om deel te kunnen nemen aan 

een politiek debat (type 4) is enige kennis van de wereld (type 5) van belang (Béneker & Van der Vaart, 

2020). Deze overlap heeft Béneker (2018) proberen weer te geven aan de hand van vier kennisvelden 

die onder andere afgeleid zijn van de indeling van Maude (figuur 3).  



15 
 

 

Figuur 3 Krachtige kennis aan de hand van vier kennisvelden (Bron: Béneker, 2018, p. 10) 

Figuur 3 is gebaseerd op de geografie. Het eerste kennisveld, de grammatica van de geografie, heeft 

betrekking op de geografische bril. Het betreft kennis over concepten die leerlingen in staat stellen om 

op een bepaalde manier naar de wereld te kijken (kennistypen 1 en 2 volgens Maude). Het tweede 

kennisveld, het vocabulaire van de geografie, heeft betrekking op basisbegrippen en feitenkennis die 

leerlingen in staat stellen de wereld beter te begrijpen (kennistypen 1 en 2 volgens Maude). Dit is de 

politieke feitenkennis waar Kim, Parks & Beckerman (1995) aan het begin van deze paragraaf naar 

verwezen. Het derde kennisveld heeft betrekking op kennis die leerlingen de mogelijkheid biedt om 

deel te nemen aan politieke en maatschappelijke debatten. Leerlingen moeten hiervoor “vragen 

kunnen stellen, standpunten analyseren, alternatieve toekomsten verbeelden en persoonlijke keuzes 

onderbouwen” (Béneker, 2018, p. 11). Het vierde kennisveld heeft betrekking op kennis over het 

ontstaan, de achtergrond en het gebruik van kennis (kennistype 3 volgens Maude).   

  Krachtige kennis bevindt zich in de overlap van deze vier kennisvelden. Krachtige kennis kan 

leerlingen dus in staat stellen om deel te nemen aan maatschappelijke en politieke debatten, maar 

daarvoor zullen leerlingen kennis van alle vier de kennisvelden moeten hebben. Het lastige van het 

concept krachtige kennis is echter dat het niet direct waarneembaar is. Daarnaast is de discussie of 

kennis krachtig is een subjectief oordeel, want wat de ene persoon als krachtig ziet kan door een 

andere persoon anders worden gezien (Maude, 2016). In de volgende paragraaf wordt een poging 

gedaan om het concept meetbaarder te maken. 

Hogere orde denkvaardigheden 
Het vierde type kennis van Maude (2016), hetgeen Béneker (2018) kennis van maatschappelijke 

vraagstukken noemt, biedt leerlingen onder andere de mogelijkheid om gewenste toekomstbeelden 

te verbeelden. Dit type kennis vraagt om vaardigheden zoals analyseren, evalueren en voorspellen. 

Deze vaardigheden kunnen volgens verschillende taxonomieën beoordeeld worden als hogere orde 

denkvaardigheden (Maude & Caldis, 2019). Krause, Béneker & Van Tartwijk (2021, p. 3) stellen daarom 

dat “hogere orde denkvaardigheden de sleutel zijn tot de ontwikkeling van krachtige kennis”. Op die 

manier zou het concept krachtige kennis meetbaar gemaakt kunnen worden door middel van hogere 

orde denkvaardigheden.  
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Hiervoor is het belangrijk om duidelijk te maken wat hogere orde denkvaardigheden zijn. Dit zal 

gebeuren aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom omdat dit wereldwijd een van de meeste 

gebruikte taxonomieën is. De herziene taxonomie van Bloom is een meetinstrument om het cognitieve 

niveau van denkvaardigheden vast te stellen. Deze taxonomie bestaat uit zes categorieën binnen het 

cognitieve domein. Het betreft de categorieën: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, 

evalueren en creëren. Deze categorieën volgen elkaar hiërarchisch opvolgen. Dat betekent dat een 

denkvaardigheid van een hogere orde pas bereikt kan worden nadat de lagere orde denkvaardigheden 

doorlopen zijn (Krathwohl, 2001). Afhankelijk van kennisverschillen tussen personen kunnen bepaalde 

denkvaardigheden anders gecategoriseerd worden binnen de taxonomie (Lewis & Smith, 1993). 

  Door deze persoonlijke verschillen is het lastig om een concreet onderscheid te maken tussen 

lagere en hogere orde denkvaardigheden. Hieronder volgen twee citaten van respectievelijk Lewis & 

Smith (1993, p. 136) en Anderson & Krathwohl (2001, p. 71) waaruit twee duidelijke criteria naar voren 

komen voor het onderscheid tussen beide niveaus van denkvaardigheid: 

“Higher order thinking occurs when a person takes new information and information stored in 

memory and interrelates and/or rearranges and extends this information to achieve a purpose 

or find possible answers in perplexing situations.” 

“If assessment tasks are to tap higher-order cognitive processes, they must require that 

students cannot answer them correctly by relying on memory alone.” 

Uit deze citaten volgen twee criteria voor hogere orde denkvaardigheden. Allereerst is er sprake van 

hogere orde denkvaardigheden wanneer leerlingen voor een opdracht niet enkel kunnen terugvallen 

op hun geheugen. Daarnaast is er sprake van hogere orde denkvaardigheden wanneer leerlingen 

geconfronteerd worden met nieuwe informatie. Hogere orde denkvaardigheden ontwikkelen zich dus 

wanneer leerlingen actief aan de slag gaan met nieuwe informatie om een opdracht op te lossen. 

Zoals hiervoor benoemd, stellen Krause, Béneker en Van Tartwijk (2021) dat hogere orde 

denkvaardigheden de sleutel vormen voor de ontwikkeling van krachtige kennis. Zij hebben een 

framework ontwikkeld op basis waarvan aardrijkskundeopdrachten gecategoriseerd kunnen worden 

naar cognitief niveau (figuur 4). Hun categorisering is gebaseerd op de taxonomie van Bloom en de 

taxonomie van Marzano en Kendall (Krause et al., 2021). In hun hiërarchie van cognitief niveau maken 

zij onderscheid tussen vijf niveaus van denkvaardigheid: lower order thinking (LOT), use of thinking 

strategies (UTS), parts of higher order thinking (PHOT), higher order thinking (HOT) en metacognitie. 

  Opdrachten op het LOT-niveau gaan over concrete, conceptuele en theoretische kennis en 

dragen bij aan de ontwikkeling van het vocabulaire van een bepaalde discipline. Op het UTS-niveau 

gaan opdrachten over het toepassen van concrete en conceptuele kennis op nieuwe (simpele) 

contexten. Op dit niveau ontwikkelt iemand de grammatica van een discipline. Wanneer deze 

contexten complexer worden, gaan opdrachten richting het PHOT-niveau. Op dit niveau ontwikkelt 

iemand de kennis om deel te nemen aan maatschappelijke debatten. Het HOT-niveau onderscheidt 

zich van het PHOT-niveau door de vorm van het cognitieve product. Op het HOT-niveau leren 

leerlingen namelijk hun ontwikkelde kennis te presenteren in de vorm van een verwerkende opdracht, 

paper, presentatie of debat. Op dit niveau leren leerlingen de taal om deel te nemen aan 

maatschappelijke debatten (Krause et al., 2021). Daarmee vertonen deze vijf niveaus een verband met 

de vier kennisvelden die ten grondslag liggen aan krachtige kennis (figuur 3).  
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Figuur 4 Geography Task Categorisation Framework (Bron: Krause, Béneker & Van Tartwijk, 2021, p. 12) 
 

 

Figuur 5 Eigen bewerking van de overlap tussen vijf niveaus van denkvaardigheden (Krause et al., 2021) en vier kennisvelden 
van krachtige kennis (Béneker, 2018). 
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Figuur 5 toont deze overlap tussen de ontwikkeling van hogere orde denkvaardigheden en de 

ontwikkeling van krachtige kennis. De eerder besproken hiërarchische opbouw van denkvaardigheden 

verklaart waarom het HOT-niveau zich bevindt op de overlap tussen de vier andere cognitieve niveaus. 

Figuur 5 suggereert een lineair verband tussen het niveau van iemands denkvaardigheid en de 

ontwikkeling van krachtige kennis. Dat is echter niet het geval. Zoals eerder besproken is het niveau 

van denkvaardigheid afhankelijk van iemands voorkennis (Lewis & Smith, 1993). Voor een leerling die 

de routine ontwikkeld heeft om te rekenen met schaal, is het bepalen van de schaal van een kaart van 

het LOT-niveau. Voor een leerling die deze routine niet heeft ontwikkeld, is dit een opdracht op het 

UTS-niveau.  

Deze paragraaf begon met een introductie van het concept krachtige kennis. De ontwikkeling van 

krachtige kennis kan leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een taal om deel te nemen aan 

maatschappelijke en politieke debatten. Het gaat daarbij om vaardigheden zoals het verbeelden van 

(wenselijke) toekomstbeelden en het zich kunnen verplaatsen in andere perspectieven. Opdrachten 

waarin aanspraak wordt gemaakt op hogere orde denkvaardigheden kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van krachtige kennis. Figuur 5 dient om de relatie tussen hogere orde denkvaardigheden 

en de ontwikkeling van krachtige kennis duidelijk te maken.  

2.5 Conceptueel model 
De theorie uit de voorgaande paragrafen resulteert in het conceptueel model van figuur 6 op de 

volgende pagina. De kern van het model is gebaseerd op het model van constructive alignment van 

Biggs (1996). In navolging van Polikoff (2015) wordt dit model gebruikt om naar het gehele curriculum 

te kijken, vandaar de term curriculum alignment. Voor het onderwijs over de EU geldt dat de 

leerdoelen pas op een efficiënte manier worden gerealiseerd wanneer de leeractiviteiten en de 

toetsing qua inhoud en qua niveau zijn afgestemd op de inhoud en het niveau van de leerdoelen.  

  In dit onderzoek staat de afstemming tussen de leerdoelen en de leeractiviteiten centraal en 

wordt er niet gekeken naar de afstemming met de toetsing. Omdat de EU in het onderwijs behandeld 

wordt in de onderbouw, zal de toetsing per school verschillend zijn. Hoewel dit onderzoek zich beperkt 

tot de leeractiviteiten, zou nader onderzoek naar de toetsing van de EU in het onderwijs een completer 

beeld van de curriculum alignment kunnen bieden.   

  De afstemming tussen leerdoelen en leeractiviteiten wordt onder andere beïnvloed door het 

schoolboek. De landelijke kerndoelen voor de onderbouw zijn ruim geformuleerd en dat biedt 

schoolboekauteurs de ruimte om naar eigen inzicht invulling te geven aan deze kerndoelen. Op deze 

manier beïnvloeden schoolboeken de vertaling van het beoogde curriculum naar het uitgevoerde 

curriculum (Polikoff, 2015).   

  Daarnaast is de vormgeving van de samenwerking tussen de vakken aardrijkskunde, economie 

en geschiedenis ook van invloed op de afstemming tussen de landelijke kerndoelen en de 

leeractiviteiten. Deze drie vakken zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van één kerndoel. 

Afstemming tussen deze vakken is belangrijk om zowel overlap en daarmee curriculair surplus, als 

lacunes te voorkomen. Fogarty (1991) heeft een model ontwikkeld voor de verschillende vormen van 

vakintegratie. 

  Om tot curriculum alignment te komen is het tot slot belangrijk dat de leeractiviteiten op 

hetzelfde niveau zijn geformuleerd als de leerdoelen. Voor de ontwikkeling van politieke kennis van 

jongeren is het wenselijk om te streven naar hogere orde denkvaardigheden. Deze denkvaardigheden 

kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van krachtige kennis (Krause, Béneker & Van Tartwijk, 2021) en 

kunnen daarmee jongeren in staat stellen om deel te nemen aan politieke en maatschappelijke 

debatten (Béneker, 2018). In het kader van onderwijs over de EU is dit een wenselijk streven. 
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Figuur 6 Conceptueel model op basis van de ideeën van constructive alignment (Biggs, 1996) en curriculum alignment 
(Polikoff, 2015) 
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3. Methoden 
In dit hoofdstuk zullen de gebruikte onderzoeksmethoden worden toegelicht. In de eerste paragraaf 

wordt de inhoudsanalyse van schoolboeken besproken waarmee wordt vastgesteld in welke vorm de 

EU wordt behandeld in schoolboeken in de onderbouw. In de tweede paragraaf wordt de analyse van 

schoolboekopdrachten behandeld waarmee het niveau waarop de EU in schoolboeken wordt 

behandeld wordt vastgesteld. In de derde paragraaf worden tot slot enkele punten behandeld in het 

kader van de wetenschappelijke integriteit. 

3.1 Inhoudsanalyse schoolboeken 
Onderzoek naar curriculum alignment beperkt zich voornamelijk tot studies uit de Verenigde Staten 

waarin de afstemming tussen nationale leerdoelen en (nationale) examens is onderzocht (Ziebell & 

Clarke, 2018). Bhola, Impara & Buckendahl (2003) onderscheiden binnen deze onderzoeken naar 

curriculum alignment methoden met een lage, gemiddelde en hoge complexiteit. Hierbij wordt de 

methode met een lage complexiteit gebruikt om enkel te beoordelen of de inhoud van de examens 

overeenkomt met de inhoud van de nationale leerdoelen. In dit onderzoek zal deze laag complexe 

methode gebruikt worden om de eerste deelvraag te beantwoorden. Deze luidt als volgt: 

Welke onderwerpen met betrekking tot de Europese Unie komen binnen de mens- en 

maatschappijvakken in de onderbouw aan bod en hoe hangen deze onderwerpen samen met 

de kerndoelen? 

Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een kwalitatieve inhoudsanalyse van schoolboeken van de 

vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Per lesmethode zullen paragrafen geselecteerd 

worden waarbij de EU expliciet vermeld staat in de leerdoelen. Vervolgens zullen per vak de leerdoelen 

inhoudelijk vergeleken worden met de kerndoelen. Op basis van deze vergelijking kan gesteld worden 

in welke mate de leerdoelen van de schoolboeken afgestemd zijn op de landelijke kerndoelen.  

  Vervolgens zal er verder ingezoomd worden op de tekst. In een studie van Polikoff, Zhou & 

Campbell (2015, p. 12) is voor een analyse van schoolboeken de tekst opgedeeld in “chunks, which are 

intended to be the finest grained units relevant for making content distinctions.” In Nederlandse 

schoolboeken komt dit overeen met de alinea’s waar een tussenkop boven staat. Per alinea zal 

vervolgens gekeken worden naar de begrippen die hierin behandeld worden. Op deze manier ontstaat 

een inhoudelijk overzicht van het schoolboek dat vergeleken kan worden met de landelijke 

kerndoelen. Op basis van dit overzicht kan bepaald worden in welke mate de kerndoelen inhoudelijk 

worden gedekt door schoolboeken. Daarnaast kan eventueel curriculair surplus aan het licht komen. 

  Tot slot zal het model van Fogarty (1991) gebruikt worden om op vakoverstijgend niveau te 

kijken naar de samenwerking tussen de vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis met 

betrekking tot het onderwijs over de EU. Daarbij wordt er gekeken naar de samenwerking tussen de 

vakken in de verschillende schoolboeken. In welke mate bouwen de schoolboeken op elkaar voort, 

vullen ze elkaar aan of overlappen ze elkaar juist?  

3.2 Analyse schoolboekopdrachten 
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet hoe hogere orde denkvaardigheden kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van krachtige kennis en daarmee aan het in staat stellen van leerlingen om deel te nemen 

aan politieke en maatschappelijke debatten. Op die manier kunnen hogere orde denkvaardigheden 

ook helpen bij het vergroten van politieke kennis en daarmee politiek cynisme tegengaan en interesse 

in politieke en maatschappelijke vraagstukken juist aanwakkeren.  

  Vandaar dat de tweede deelvraag ingaat op het cognitieve niveau van schoolboekopdrachten 

over de EU. De deelvraag die hierbij hoort, luidt als volgt: 
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In welke mate zijn schoolboekopdrachten over de Europese Unie binnen de mens- en 

maatschappijvakken in de onderbouw gesteld op het niveau van hogere orde 

denkvaardigheden? 

In deze paragraaf zal achtereenvolgens ingegaan worden op de gekozen onderzoeksmethode, de 

operationalisatie van de gekozen methode en de analysemethode. 

Onderzoeksmethode  
Om vast te stellen in welke mate leerlingen krachtige kennis over de EU ontwikkelen, is ervoor gekozen 

om schoolboekopdrachten te analyseren. Opdrachten kunnen gezien worden als een brug tussen 

enerzijds de normatieve inhoud van het curriculum en de pedagogische en didactische kwaliteiten van 

de docent en anderzijds de ontwikkeling van individuele leerprocessen bij leerlingen (Krause, Budke & 

Maier, 2021). Krause et al. (2021) formuleren dit als volgt: 

“Tasks, which include questions, activities, or assignments, are a key tool for geography 

teachers as they enable students to engage with the subject.” 

Opdrachten laten leerlingen dus actief aan de slag gaan met de leerstof. Zoals in het citaat vermeld, 

kunnen opdrachten verschillende vormen aannemen. Dit onderzoek beperkt zich tot een analyse van 

schoolboekopdrachten. 

  Schoolboekopdrachten vormen maar een deel van alle opdrachten die tijdens de les gebruikt 

worden en daarnaast zullen niet alle opdrachten uit lesmethoden daadwerkelijk behandeld worden. 

Uit onderzoek van Krause, Béneker, Van Tartwijk, Uhlenwinkel & Bolhuis (2017) blijkt echter dat in 

Nederlandse aardrijkskundelessen het schoolboek voor bijna de helft van de lestijd gebruikt wordt. 

Daarnaast wordt bijna een kwart van de lestijd besteed aan het maken van opdrachten, waarvan een 

derde afkomstig is uit de lesmethoden. Deze opdrachten spelen dus een aanzienlijke rol in het 

Nederlandse onderwijs. Het betreft wel data over de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

  De analyse zal zich beperken tot schoolboekopdrachten van de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis en economie voor de onderbouw van het vwo. Het onderzoek beperkt zich tot het vwo. 

Ten eerste omdat er voor het vmbo in de onderbouw geen kerndoelen opgesteld zijn met betrekking 

tot de EU bij geschiedenis (zie bijlage 1). Daarnaast zijn de kerndoelen voor het vwo op een hoger 

cognitief niveau geformuleerd (zie eveneens bijlage 1). Op basis hiervan kan gesteld worden dat de 

opdrachten voor het vwo ook representatief zijn voor het hoogste cognitieve niveau in de onderbouw. 

Op die manier wordt het maximale cognitieve niveau voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs 

vastgesteld. 

Operationalisatie en analyse 
Aan de hand van het Geography Task Categorisation Framework (zie hoofdstuk 2, figuur 4) van Krause, 

Béneker & Van Tartwijk (2021) zullen de geselecteerde opdrachten gecategoriseerd worden. Dit 

framework is in hoofdstuk 2 geïntroduceerd en zal gebruikt worden om het cognitieve niveau van de 

geselecteerde opdrachten en daarmee de bijdrage aan de ontwikkeling van krachtige kennis vast te 

stellen.   

  Voor de analyse zullen opdrachten geselecteerd worden op basis van de paragraafselectie 

zoals benoemd in de vorige paragraaf. Dit betekent dat enkel opdrachten geselecteerd worden uit 

paragrafen waarin de EU expliciet genoemd wordt in de methodedoelen. Voor de analyse van de 

opdrachten met het GTCF hebben Krause et al. (2021, p. 14-15) de volgende drie voorwaarden 

opgesteld: 
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1. Iedere deelopdracht wordt geteld als een aparte opdracht. 

2. Om onderscheid te kunnen maken tussen ‘reproductie’ en hogere orde denkvaardigheden 

wordt de inhoud van het schoolboek als achtergrondkennis van de leerling verondersteld. 

3. Het cognitieve niveau van de opdrachten is gebaseerd op de antwoorden in de 

docentenhandleiding van de methode. 

Aan de derde voorwaarde kan niet volledig voldaan worden omdat niet van alle methoden de 

antwoordmodellen beschikbaar zijn. Om dit op te vangen, zal gebruik gemaakt worden van standaard 

vraagstellingen die Savage (2010) gekoppeld heeft aan de herziene taxonomie van Bloom. Op basis 

daarvan kunnen opdrachten gekoppeld worden aan het GTCF van Krause et al. (2021). Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van de tabel “Standaard vraagstellingen” in bijlage 2. 

Nadat de opdrachten gecategoriseerd zijn, zal op basis van beschrijvende statistiek gekeken worden 

hoe de opdrachten verdeeld zijn over het spectrum van lagere orde tot hogere orde 

denkvaardigheden. Voor iedere methode zal per categorie (lower order thinking, use of thinking 

strategies, parts of higher order thinking, higher order thinking) het percentage opdrachten berekend 

worden. Daarnaast worden deze percentages per schoolvak samengenomen in een gemiddelde 

waarbij ook de standaarddeviatie berekend zal worden. Op deze manier kunnen verschillen tussen 

methoden en tussen de disciplines waargenomen worden.   

  Omdat er geen sprake is van representativiteit met betrekking tot alle schoolboekmethoden 

en omdat er maar een beperkt aantal opdrachten geselecteerd wordt, zullen er geen statistische 

toetsen worden uitgevoerd. Op basis van beschrijvende statistiek zullen er enkel indicatieve uitspraken 

gedaan worden over het cognitieve niveau van schoolboekopdrachten over de EU. Deze beschrijvende 

statistiek zal aangevuld worden met verhelderende voorbeelden uit het methodemateriaal. 

3.3 Wetenschappelijke integriteit 
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de vijf principes (eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, 

onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid) van integer onderzoek zoals opgesteld in de Nederlandse 

gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018). Bij twee principes wordt hieronder een 

kanttekening geplaatst.  

  Onderdeel van het verantwoordelijkheidsprincipe is dat de onderzoeker zich bewust is van de 

impact van zijn of haar onderzoek op andere betrokkenen bij het onderzoek. Andere betrokkenen bij 

dit onderzoek zijn met name schoolboekauteurs en -uitgeverijen. Hoewel in dit onderzoek expliciet 

verwezen wordt naar specifieke schoolboeken, is het nadrukkelijk niet de bedoeling om met dit 

onderzoek uitspraken te doen over de kwaliteit van de verschillende schoolboeken. Aan de hand van 

de verschillende schoolboeken wordt getracht een compleet beeld te schetsen van de behandeling 

van de EU in het onderwijs.   

  Een tweede kanttekening heeft betrekking op het onafhankelijkheidsprincipe. Voor dit 

onderzoek zijn schoolboekuitgeverijen benaderd met de vraag om lesmaterialen voor het onderzoek 

ter beschikking te stellen. Namens Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff en Van 

Vlimmeren zijn lesmaterialen ter beschikking gesteld. Een enkele uitgeverij heeft als tegenprestatie 

gevraagd om het onderzoek in te mogen zien. Dit heeft geen invloed gehad op de inhoud van het 

onderzoeksrapport en daarmee op de onafhankelijkheid waarmee dit onderzoek is uitgevoerd. Uit de 

persoonlijke communicatie met de uitgever volgde bovendien bruikbare feedback op de vormgeving 

van het rapport en een waardevol perspectief van een schoolboekuitgever op de manier waarop de 

EU in het onderwijs behandeld wordt.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van de aardrijkskunde, 

geschiedenis en economie schoolboeken waarin de EU aan bod komt. In de eerste paragraaf zal een 

overzicht gegeven worden van de geselecteerde lesmethoden en van de geanalyseerde paragrafen in 

deze methoden. In de tweede paragraaf staat de inhoudsanalyse van de schoolboeken centraal waarbij 

de schoolboeken geanalyseerd worden vanuit het concept van curriculum alignment. In de derde en 

laatste paragraaf staat de analyse van schoolboekopdrachten centraal waarbij in het bijzonder 

gekeken wordt naar het aandeel hogere orde denkvaardigheden dat in de opdrachten aan bod komt.  

  In dit hoofdstuk wordt getracht om van enige afstand naar het gehele curriculum te kijken. Dat 

wil zeggen dat de resultaten niet per lesmethode, maar zoveel mogelijk per schoolvak worden 

geanalyseerd. Waar mogelijk worden de resultaten ondersteund met voorbeelden uit de lesmethoden 

en geduid aan de hand van (vakdidactische) theorieën.  

4.1 Selectie schoolboeken en paragrafen 
Voor de schoolboekanalyse zijn twaalf schoolboeken geanalyseerd. Vier aardrijkskundemethoden, vijf 

economiemethoden en drie geschiedenismethoden. In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de 

lesmethoden die gebruikt zijn voor het onderzoek. 

Vak Methode Leerjaar Jaar van uitgave Uitgever 

Aardrijkskunde buiteNLand 3 vwo 2017 Noordhoff Uitgevers 

De Geo 2/3 vwo 2020/20212 ThiemeMeulenhoff 

De Wereld Van 3 havo/vwo 2021 Malmberg 

Humboldt 1 havo/vwo/Gymnasium3 2012 Malmberg 

Economie De Kern van de Economie Onderbouw havo/vwo 2018 WalburgPers 

LWEO-lesbrieven 3 vwo 2009 LWEO 

Economie Integraal Onderbouw havo/vwo 2017 Van Vlimmeren 

Praktische Economie 3 vwo 2014 Malmberg 

Pincode 2 havo/vwo 2012 Noordhoff Uitgevers 

Geschiedenis Memo 3 vwo/Gymnasium 2021 Malmberg 

Feniks 3 havo/vwo4 2017 ThiemeMeulenhoff 

Geschiedeniswerkplaats 3 vwo 2014/20155 Noordhoff Uitgevers 

Tabel 3 Geanalyseerde schoolboeken 

Binnen de gekozen methoden zijn vijfentwintig paragrafen geselecteerd waarin de EU expliciet 

genoemd wordt in de leerdoelen van de betreffende methoden. Sommigen methoden vermelden 

leerdoelen niet expliciet in het lesmateriaal. Enkele van deze methoden formuleren aan het begin van 

iedere paragraaf wel hoofd- en deelvragen die beschouwd kunnen worden als impliciete vertalingen 

van de leerdoelen. Voor deze methoden geldt dat paragrafen geselecteerd zijn waarin de EU expliciet 

genoemd wordt in deze hoofd- en deelvragen. Voor de resterende methoden die leerdoelen noch 

hoofd- en deelvragen hebben geformuleerd, zijn paragrafen geselecteerd waarvan op basis van de 

inhoud redelijkerwijs gesteld kan worden dat de EU centraal staat in deze paragrafen. Tabel 4 geeft 

een overzicht van de geselecteerde paragrafen. 

  

 
2 2020 is het jaar van uitgave voor 2 vwo, 2021 is het jaar van uitgave voor 3 vwo. 
3 Voor deze methode is gebruik gemaakt van het leeropdrachtenboek voor 1 vwo/Gymnasium en het werkboek 
van 1 havo/vwo. Ondanks dat de materialen verschillen, is ervoor gekozen om deze methode wel mee te 
nemen in de analyse omdat de verwijzingen in het werkboek naar tussenkopjes en figuurnummers 
overeenkomen met de inhoud van het leesboek. 
4 Voor deze methode is gebruik gemaakt van het leesboek voor havo 3 en het werkboek voor vwo 3 om 
dezelfde reden zoals hierboven vermeld. 
5 2014 is het jaar van uitgave van het informatieboek, 2015 is het jaar van uitgave van het werkboek. 
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Vak Methode Paragraaftitel 

Aardrijkskunde buiteNLand  3.4 Europa: Klimaatverandering in Europa 

4.4 Europa: Hoe rustig is Europa? 

5.4 Europa: Europa en migratie 

De Geo 4.3 Europa: verenigd in verscheidenheid 

4.4 Bronnen: Fort Europa 

4.4 Veranderingen in Europa 

De Wereld Van 3.8 Internationale samenwerking 

Humboldt 3.2 De Europese bevolking 

3.3 Europese Unie 

Economie De Kern van de Economie 6.5 De Europese Unie 

6.6 Instellingen van de Europese Unie 

LWEO-lesbrieven 1.3 Nederland en Euroland 

Economie Integraal 3.4 Europese samenwerking 

Praktische economie 6.1 De grens over 

Pincode 7.1 Wat is de Europese Unie? 

7.2 Wat kun je met de euro? 

7.3 Hoe werkt de Europese Unie? 

7.4 Wat zijn de regels van de EU? 

Geschiedenis Memo 4.4 Europese samenwerking 

7.3 Een democratisch bestuur 

Feniks 7.3 Europese samenwerking 

10.2 Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 

Geschiedeniswerkplaats 4.4 Herstel van Europa 

4.8 Europees samenwerking 

6.3 Eenheid en verdeeldheid in Europa 

Tabel 4 Geselecteerde paragrafen 

4.2 Analyse schoolboeken 
De analyse van de schoolboeken wordt in deze paragraaf in drie delen behandeld. Ten eerste de mate 

van curriculum alignment tussen de landelijke kerndoelen, de vakspecifieke kerndoelen en de 

methodedoelen. Ten tweede het curriculair surplus in de lesmethoden en tot slot de mate van 

samenwerking tussen de schoolvakken.  

Kerndoelen en methodedoelen 
De landelijke kerndoelen worden via de vakspecifieke kerndoelen vertaald naar methodedoelen. Voor 

beide vertaalslagen kan gekeken worden naar de mate van curriculum alignment. Tabel 1 biedt een 

overzicht van alle vakspecifieke kerndoelen met betrekking tot de EU: de eerste vertaalslag van de 

landelijke kerndoelen. In de laatste kolom wordt aangegeven op welk landelijk kerndoel het 

vakspecifieke kerndoel van toepassing is. Wat opvalt is dat drie van de vier vakspecifieke kerndoelen 

waarin expliciet verwezen wordt naar de EU, niet gekoppeld zijn aan het landelijke kerndoel 45. 

Omgekeerd zijn er vijf vakspecifieke kerndoelen waarin niet expliciet verwezen wordt naar de EU, maar 

waaraan wel landelijk kerndoel 45 gekoppeld is. Hoewel dit ‘papierwerk’ ver van de dagelijkse 

lespraktijk staat, is de matige afstemming tussen de vakspecifieke en de landelijke kerndoelen wel 

indicatief voor de behandeling van de EU in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.   

  De tweede vertaalslag vindt plaats bij de vertaling van de vakspecifieke kerndoelen naar de 

methodedoelen. Niet alle methoden expliciteren de leerdoelen in het lesmateriaal. Voor alle 

aardrijkskundemethoden is dit wel het geval. Voor de geschiedenismethoden geldt dat Memo 

leerdoelen formuleert, Feniks gebruikmaakt van hoofdvragen bij de paragraaf terwijl 

Geschiedeniswerkplaats per paragraaf verwijst naar de landelijke kerndoelen. Voor de 

economiemethoden geldt dat enkel Economie Integraal gebruikmaakt van hoofdvragen per paragraaf. 

De andere methoden verwijzen op geen enkele manier naar leerdoelen. Voor deze methoden is de 

inhoud van de paragraaf gebruikt om te kijken in welke mate de vakspecifieke kerndoelen gedekt 

worden. Een grove analyse aan de hand van kleurcodes is toegevoegd in bijlage 3.   
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De vakspecifieke kerndoelen voor economie snijden twee onderwerpen aan. Enerzijds de voor- en 

nadelen van Europese samenwerking op economisch gebied (kerndoelen 5.2.1 en 7.4.1) en anderzijds 

het functioneren van de overheid (kerndoel 5.1.1). Met betrekking tot het eerste onderwerp dekken 

alle economiemethoden de kerndoelen, zowel qua inhoud als qua cognitief niveau (“uitleggen”). Met 

betrekking tot het tweede onderwerp besteedt alleen De Kern van de Economie aandacht aan de 

verschillende instanties van de EU. Opvallend is dat Memo en Geschiedeniswerkplaats ook aandacht 

besteden aan de verschillende instanties van de EU. In alle gevallen wordt er echter geen aandacht 

besteed aan het ‘functioneren van de overheid’. Ook qua cognitief niveau (‘presenteren’) voldoen de 

lesmaterialen niet aan het kerndoel.  

  Voor het enige vakspecifieke kerndoel van geschiedenis (kerndoel 10.3.1) moet de leerling een 

relatie kunnen leggen tussen de Europese eenwording, de Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog. 

Zowel qua inhoud als cognitief niveau dekken alle geschiedenismethoden dit kerndoel.   

 Binnen de aardrijkskundemethoden bestaan er grotere verschillen. Alle methoden besteden 

aandacht aan het thema migratie binnen de EU (kerndoel 3.2.1). Daarbij gaat het zowel om 

arbeidsmigratie als om vraagstukken rondom vluchtelingen. Qua cognitief niveau dekken niet alle 

lesmaterialen het kerndoel. Het kerndoel stelt dat leerlingen het migratiebeleid van Nederland en de 

EU moeten ‘beschrijven, verklaren en waarderen’. De eerste twee vaardigheden komen in alle 

methoden aan bod, maar de laatste vaardigheid, een hogere orde denkvaardigheid, komt niet in alle 

methoden aan bod. Hier zal verder op in worden gegaan in de volgende paragraaf.  

  In de aardrijkskundemethoden wordt wisselend aandacht besteed aan de kerndoelen over 

cultuur, identiteit en grenzen (kerndoelen 6.1.1, 6.1.2 en 6.2.1). Zo besteedt De Geo geen aandacht 

aan deze onderwerpen met betrekking tot de EU. In buiteNLand wordt er wel aandacht gegeven aan 

vraagstukken rondom regionalisme en autonomie. In De Wereld Van wordt er geen aandacht aan 

besteed in de paragraaf over de EU, maar wordt er in het hoofdstuk ‘Cultuur en identiteit’ wel (in 

opdrachten) verwezen naar de EU.  

  Het laatste vakspecifieke kerndoel (kerndoel 6.3.1) voor aardrijkskunde luidt: “Je waardeert en 

voorspelt de rol van de Europese Unie in de wereld.” Dit is het breedst geformuleerde kerndoel. 

Wanneer gesproken wordt van ‘de rol van de Europese Unie in de wereld’, raakt dit aan onderwerpen 

rondom het thema geopolitiek. Los van enkele passages waarin de EU een ‘economisch machtsblok’ 

wordt genoemd, wordt er nagenoeg geen aandacht besteed aan geopolitieke vraagstukken. Enkel in 

buiteNLand wordt een paragraaf gewijd aan de vijanden van de EU. Daarin komt onder andere de 

gespannen relatie met Rusland aan bod.  

Curriculair surplus 
In het vorige hoofdstuk is besproken hoe de vrijheid van schoolboekauteurs bij het interpreteren van 

de kerndoelen kan leiden tot het ontstaan van curriculair surplus. Dit betrof extra leerstof buiten de 

kerndoelen om (inhoudelijk surplus) of lesmaterialen die op een hoger cognitief niveau geformuleerd 

zijn dan de kerndoelen. Gelet op de aangeboden hoeveelheid lesstof over de EU is er sprake van 

inhoudelijk surplus. Dit inhoudelijk surplus neemt twee vormen aan: enerzijds de behandeling van 

onderwerpen die niet in de leerdoelen staan en anderzijds de dubbele behandeling van onderwerpen 

bij meerdere schoolvakken. Deze tweede vorm wordt in de volgende paragraaf behandeld.  

  De eerste vorm van inhoudelijk surplus betreft de behandeling van extra onderwerpen over 

de EU die niet direct te koppelen zijn aan de vakspecifieke kerndoelen. Voorbeelden hiervan zijn 

buiteNLand waarin een paragraaf besteed wordt aan klimaatverandering en het Europese 

klimaatbeleid, Geschiedeniswerkplaats waarin het begin van de Europese integratie voornamelijk 

vanuit een Duits perspectief wordt bekeken met aandacht voor Heimatvertriebenen en het 

Wirtschaftswunder en De Kern van de Economie waarin aandacht wordt besteed aan het Europese 

landbouw- en regiobeleid. Zonder de relevantie van bovenstaande onderwerpen te ontkennen, kan 
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gesteld worden dat de inhoud van de schoolboeken niet op één lijn ligt met de kerndoelen.   

  Daarnaast valt op dat nagenoeg alle methoden een kritisch geluid laten horen over EU. In zeven 

van de twaalf onderzochte methoden wordt minimaal één alinea besteed aan standpunten van 

tegenstanders van de EU. Zes van de twaalf methoden besteden aandacht aan Brexit.   

  Om een genuanceerd beeld van de EU te vormen, is het goed om stil te staan bij punten van 

kritiek. Daarbij is het wel van belang om na te denken over de manier waarop deze kritiekpunten 

behandeld worden. Een typerend voorbeeld is de alinea “Brusselse regelzucht én onmacht” 

(Geschiedeniswerkplaats, 2014, p. 126) waarin als kritiekpunt genoemd wordt dat “de afgelopen 

decennia op detailgebieden een overmaat aan regels gegroeid is. Zelfs met de maat van een glas bier 

en de dikte van een fietsband bemoeit Brussel zich”. Bij dergelijke uitspraken is het van belang om de 

uitspraak wel in perspectief te plaatsen. De door de EU opgestelde regels dienen namelijk vaak om het 

functioneren van de interne markt te verbeteren en daarnaast is de laatste jaren vaak gebleken dat 

dergelijke regels niet door de EU maar door nationale overheden zijn opgesteld (Bijlo, 2014).    

  Een ander voorbeeld van kritiek is dat “rijkere EU-landen geld betalen voor de ontwikkeling 

van armere landen binnen de EU” (Humboldt, 2012, p. 51). Binnen de EU is er echter geen sprake van 

directe betalingen tussen landen hoewel er wel gesproken kan worden van indirecte betalingen via de 

bijdragen van lidstaten aan het EU-budget. Daarnaast gaat deze uitspraak voorbij aan de economische 

baten die deelname aan de interne markt oplevert (Blankert, 2021). Hoewel deze argumenten wel 

degelijk sentimenten weerspiegelen die in de samenleving leven, is het voor een genuanceerd beeld 

van de EU van belang om deze argumenten in perspectief te plaatsen. 

Vakintegratie 
Tot slot staat in deze paragraaf de tweede vorm van inhoudelijk surplus centraal. Deze bestaat uit de 

overlap tussen de verschillende vakken. Dit is met name het geval bij de aardrijkskunde- en 

geschiedenismethoden. In nagenoeg alle methoden wordt aandacht besteed aan de economische 

samenwerking tussen de lidstaten van de EU. Dat betekent dat in bijna alle methoden gesproken wordt 

over onderwerpen als de interne markt, het vrije verkeer en het afschaffen van invoerheffingen. 

Onderwerpen die volgens de vakspecifieke kerndoelen behandeld moeten worden bij economie. 

  Het is echter niet vreemd dat ook de aardrijkskunde- en geschiedenismethoden aandacht 

besteden aan deze onderwerpen omdat de economische samenwerking tot de kernactiviteiten van de 

EU behoort (Blankert, 2021). Vanuit het perspectief van curriculum alignment is het echter van belang 

om na te denken of deze overlap gewenst is. Zeker wanneer er wat verder ingezoomd wordt op de 

overlap tussen opdrachten. Hieronder volgt een voorbeeld van twee vragen uit een geschiedenis- en 

een economiemethode. De vragen zijn nagenoeg identiek, maar qua complexiteit en correctheid 

verschilt het gewenste antwoord in de geschiedenismethode sterk van het antwoord in de 

economiemethode. Ook qua cognitief niveau geldt dat de geschiedenisvraag een reproductievraag is 

omdat het antwoord in de leertekst staat. Voor de economievraag geldt dat de vraag op een hoger 

cognitief niveau gesteld wordt omdat de leerling een oorzaak-gevolgredenering moet maken.  

  Voorbeeld 1 – Memo (2021, p. 48) 

 

8a Door het lidmaatschap van de Europese Unie zijn Oost-Europese landen als Polen en Hongarije welvarender 

geworden. Noem daarvan drie redenen. 

Vraag 

Antwoordmodel 
– Deze landen waren arm en hadden daarom recht op Europese subsidies. 

– Oost-Europese ondernemers konden profiteren van gunstige handelsvoorwaarden. (Ze konden hun 

producten exporteren zonder dat de kopers belasting moesten betalen.) 

– Oost-Europese werknemers konden door het Verdrag van Schengen ook in andere EU-landen gaan werken 

en daar meer verdienen dan in hun eigen land. 
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Daarnaast valt op dat deze overlap ertoe leidt dat dezelfde onderwerpen in verschillende methoden 

anders behandeld worden. Een voorbeeld hiervan zijn de instellingen van de EU. Volgens De Kern van 

de Economie (2018, p. 138-139) “zijn er vier belangrijke instellingen. Dit zijn de Raad van Ministers, de 

Europese Commissie, het Europees Parlement en het Hof van Justitie.” In Memo (2021, p. 193) wordt 

gesteld dat “de belangrijkste onderdelen van het Europese bestuur het Europees Parlement, de 

Europese Commissie, de Raad van Ministers en de Europese Raad zijn”. In Geschiedeniswerkplaats 

(2014, p. 157) wordt daaraan toegevoegd dat de Raad van Ministers ook wel de Raad van de Europese 

Unie wordt genoemd en dat de Europese Raad ook wel een Europese top wordt genoemd. Om de 

verwarring compleet te maken, worden in een eerder hoofdstuk ook de Raad van Europa en het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens als begrippen geïntroduceerd. In andere methoden, zoals 

De Geo, wordt enkel gesproken over het Europees Parlement of de Europese Commissie, zonder dat 

er een uitwerking van de begrippen gegeven wordt.   

  Vanuit het concept krachtige kennis kan het onderwerp ‘de instellingen van de EU’ echter 

gezien worden als basiskennis: het vocabulaire en de grammatica die nodig zijn om het functioneren 

van de EU te kunnen begrijpen. In het huidige curriculum bestaat echter een lacune met betrekking 

tot dit onderwerp die te verklaren is met de theorie over vakintegratie van 

Fogarty (1991). De EU kent als onderwerp in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs een uitzonderingspositie omdat drie vakken 

verantwoordelijk zijn voor het behalen van het landelijke kerndoel. In de 

vertaling van het landelijke kerndoel naar de vakspecifieke kerndoelen is 

duidelijk te zien dat iedere discipline verantwoordelijk is voor dat 

onderdeel van het onderwerp dat het best bij de discipline aansluit. Dat 

wil zeggen: economie richt zich op de economische samenwerking, 

aardrijkskunde op vraagstukken over migratie, cultuur, identiteit en 

grenzen en geschiedenis op de Europese eenwording. Deze vorm van 

samenwerking sluit het best aan bij het sequenced-model van Fogarty 

waarbij ieder vak het onderwerp op zijn of haar eigen manier behandelt 

zonder dat er afstemming is tussen de vakken.  

  Een onderwerp zoals ‘de instellingen van de Europese Unie’ valt in een dergelijk model niet 

direct toe te kennen aan één vak. Het gevolg hiervan is dat de verschillende vakken zelf invulling geven 

aan het onderwerp. Dat betekent in dit geval dat de aardrijkskundemethoden geen aandacht besteden 

aan de instanties van de EU, terwijl enkele economie- en geschiedenismethoden dat wel doen, maar 

op een verschillende manier. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de curriculum alignment.   

   

Voorbeeld 2 – Economie Integraal (2017, p. 120) 

 

3.18a Leg uit waarom door toetreding tot de EU de welvaart in die toetredende landen kan toenemen. 

Vraag 

Antwoordmodel 

- Omdat door andere EU-landen geen douanerechten meer worden geheven op producten uit toetredende 

landen, neemt de export van toetredende landen toe. En de importprijzen dalen door het wegvallen van 

douanerechten en andere importbelemmeringen, waardoor de inflatie lager wordt, wat de koopkracht positief 

beïnvloedt. Dit bevordert de welvaart.  

- Toename van de vrijhandel en afname van de protectie betekent dat goederen daar worden geproduceerd 

waar dat het goedkoopst is. Door lagere kosten wordt de inflatie lager en de koopkracht hoger. De vraag neemt 

toe (consumptie, investeringen en/of export), waardoor de productie toeneemt. Dit verhoogt de welvaart. 

 

Figuur 7 Sequenced-model 
van Fogarty  
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Om tot een efficiëntere curriculum alignment te komen, zou meer afstemming tussen de betrokken 

vakken wenselijk zijn. In zijn boek De klassiek-moderne school heeft Henk Oonk (2016), oud-directeur 

van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, samen met Wolter Blankert een aanzet 

gegeven voor deze samenwerking in de vorm van een leerplanvoorstel. Over het doel van een dergelijk 

leerplanvoorstel schrijft Oonk (2016, p. 117) het volgende: 

“Het belangrijkste aspect van dit model is dat voor alle betrokken leraren duidelijk wordt wie 

wat doet in welk jaar, zodat enerzijds dubbel werk wordt vermeden en anderzijds lacunes 

worden opgevuld.” 

Op basis van de analyse die in dit onderzoek uitgevoerd is, is het ook 

wenselijk dat deze afstemming tussen de vakken doorgevoerd wordt in 

lesmethoden. Op die manier kan er in de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs een leerlijn voor de EU vormgegeven worden waarbij leerlingen 

gedurende drie jaar hun kennis over de EU ontwikkelen waarbij zij steeds 

voortbouwen op kennis die zij eerder bij andere vakken hebben opgedaan. 

Op die manier kan in de termen van Fogarty (1991) het huidige sequenced-

model worden omgebouwd naar een threaded-model.   

 

 

  

Figuur 8 Threaded-model 
van Fogarty 
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4.3 Analyse schoolboekopdrachten  

In deze laatste paragraaf worden de resultaten van de analyse van schoolboekopdrachten 

geanalyseerd. Allereerst zal de selectie van schoolboekopdrachten toegelicht worden. Vervolgens 

zullen de kwantitatieve data van de analyse gepresenteerd worden waarna de resultaten aan de hand 

van voorbeelden verduidelijkt en aan de hand van (vakdidactische) theorieën geduid worden. Tot slot 

zal er in het bijzonder stilgestaan worden bij de vorm en de kwaliteit van de opdrachten die 

gecategoriseerd zijn als hogere orde denkvaardigheden. 

Selectie schoolboekopdrachten 
Voor de analyse van schoolboekopdrachten zijn opdrachten geselecteerd uit de paragrafen uit tabel 4. 

Voor de selectie van de opdrachten gelden de volgende twee criteria: 

1. De Europese Unie wordt expliciet genoemd in de (deel)opdracht.  

2. De (deel)opdracht bouwt voort op een opdracht waarin de Europese Unie impliciet of expliciet 

genoemd wordt. 

Op basis van deze selectie zijn 281 opdrachten geselecteerd. Tabel 5 geeft een overzicht van de manier 

waarop deze opdrachten verdeeld zijn over de methoden en de vakken. 

Vak Methode Aantal opdrachten Totaal aantal opdrachten per vak 

Aardrijkskunde buiteNLand 27 90 

De Geo 31 

De Wereld Van 8 

Humboldt 24 

Economie De KERN van de economie 22 101 

LWEO 12 

Economie Integraal 20 

Praktische economie 8 

Pincode 39 

Geschiedenis Memo 26 90 

Feniks 28 

Geschiedenis Werkplaats 36 

Tabel 5 Aantal geselecteerde opdrachten per methode en per schoolvak 

De economiemethoden, met uitzondering van Pincode, bevatten in vergelijking met de andere vakken 

relatief weinig opdrachten over de EU. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat de EU bij economie 

gezien wordt als een “economisch gegeven” (T. van Vlimmeren, persoonlijke communicatie, 10 mei 

2021). Een typerend voorbeeld hiervan staat ook in het leeropdrachtenboek van Praktische Economie 

(2014, p. 154) waarbij de eerste zin van de paragraaf over de EU als volgt opent:  

“De landen van de Europese Unie (EU) hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt, 

waaronder: Er is vrij verkeer van goederen en diensten. […] Er is vrij verkeer van arbeid en 

kapitaal. […]”  

Het citaat impliceert dat leerlingen weten hoe de verschillende lidstaten van de EU samenwerken. Daar 

is echter eerder in het boek geen aandacht aan besteed. Door de EU op deze manier als een 

‘economisch gegeven’ te zien, wordt het mogelijk om economische concepten (zoals vrijhandel, 

interne markt etc.) toe te passen op de EU, zonder te veel aandacht te besteden aan de EU als 

organisatie. De Kern van de Economie wijkt hier echter vanaf omdat in deze methode veel opdrachten 

ingaan op de bestuurlijke organisatie van de EU. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief hoge aantal 

opdrachten over de EU in deze methode.  

  In tabel 5 valt binnen de aardrijkskundemethoden op dat er in De Wereld Van relatief weinig 

opdrachten over de EU gaan. Dit heeft te maken met de selectie van opdrachten. Zoals benoemd in de 

vorige paragraaf bevat De Wereld Van extra opdrachten over de EU die verspreid zijn over andere 

paragrafen waarin de EU expliciet noch impliciet vermeld staat in leerdoelen of leertekst. In de 
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paragraaf waarin de EU wel expliciet in de leerdoelen staat vermeld, staan slechts acht opdrachten 

over de EU. 

Lagere en hogere orde denkvaardigheden 
In tabel 6 zijn de resultaten van de analyse van de schoolboekopdrachten over de EU weergegeven. 

Per schoolboek is in percentages de verdeling tussen opdrachten van het LOT-, UTS-, PHOT- en HOT-

niveau weergegeven. Per schoolvak is het gemiddelde (�̅�) hiervan weergegeven en de 

standaarddeviatie (SD). Een uitgebreider overzicht van de analyse waarbij de verschillende niveaus zijn 

onderverdeeld in de negentien subcategorieën is terug te vinden in bijlage 4.  

Categorie 𝒙A SD 𝒙E SD 𝒙G SD 
LOWER ORDER THINKING (LOT) 40,34 3,83 44,13 6,70 46,42 7,59 

USE OF THINKING STRATEGIES (UTS) 35,84 1,88 28,38 9,47 22,51 2,82 

PARTS OF HIGHER ORDER THINKING 
(PHOT) 

16,07 4,51 17,07 8,16 24,19 5,50 

HIGHER ORDER THINKING (HOT) 6,71 4,05 1,93 2,66 6,89 4,15 

Tabel 6 Percentage opdrachten uitgesplitst naar LOT, UTS, PHOT en HOT 

Om de uitkomsten van de analyse te valideren, is een deel van de opdrachten ook gecategoriseerd 

door een medestudent. In totaal zijn zestien opdrachten (5,7 procent van het totaal) beoordeeld door 

een tweede beoordelaar. Aan de hand van deze beoordelingen is de Cohen’s kappa coëfficiënt 

berekend. Een statistische maat die de inter-rater reliability, de mate van overeenkomst tussen de 

categorisering van twee beoordelaars, beoordeelt. De Cohen’s kappa corrigeert voor de kans dat beide 

beoordelaars bij toeval een opdracht hetzelfde categoriseren. Voor dit onderzoek is een Cohen’s kappa 

van 0,41 berekend. Dat is een ‘matige’ (Landis & Koch, 1977) tot ‘goede’ (Regier et al., 2013) mate van 

overeenstemming. Wanneer de Cohen’s kappa niet berekend wordt voor de negentien losse 

categorieën, maar voor de vier hoofdniveaus, is er sprake van een Cohen’s kappa van 0,57. Dit is 

mogelijk een betere maat omdat de verschillen tussen de categorieën vaak klein zijn (bijvoorbeeld het 

verschil tussen ‘herkennen’ en ‘reproduceren’) terwijl de verschillen tussen de hoofdniveaus 

duidelijker zijn. Dit betekent dat de opdrachten redelijk tot goed zijn gecategoriseerd. 

 

Grafiek 1 Gemiddeld percentage opdrachten per schoolvak per hoofdcategorie 
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Bij alle drie de schoolvakken is duidelijk dat het aantal opdrachten afneemt naarmate het niveau 

toeneemt (zie grafiek 1). Eén uitzondering hierop vormen de geschiedenisboeken waarbij er meer 

opdrachten op het PHOT-niveau zijn (�̅�=24,19; SD=5,50) dan op het UTS-niveau (�̅�=22,51; SD=2,82). 

Het betreft hierbij een gering verschil.  

  Voor alle schoolvakken geldt dat de meeste opdrachten van het LOT-niveau zijn. Binnen dit 

niveau behoren de meeste opdrachten, gemiddeld 30 procent, tot de categorie ‘reproductie’ (zie 

bijlage 4). Dit zijn opdrachten waarbij het antwoord op de vraag vaak letterlijk uit de paragraaftekst te 

halen valt. Hieronder volgen twee voorbeelden van dit soort opdrachten.  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Voorbeeld 3 – De Wereld Van (2021, p. 109-111) 

 
Nederland en de Europese Unie 

[…] Voor handelsland Nederland is de EU erg 

belangrijk. De EU vormt een afzetmarkt van ruim 500 

miljoen mensen. Die is daarmee groter dan die van de 

Verenigde Staten. Binnen de EU is er vrij verkeer van 

goederen, personen, kapitaal en diensten. Handelen 

en samenwerken gaan makkelijker zonder grenzen en 

met dezelfde munteenheid. De Nederlandse 

economie is sterk afhankelijk van de EU. Driekwart 

van de Nederlandse export gaat immers naar landen 

in EU. Zo draagt de export flink bij aan het nationaal 

inkomen en de werkgelegenheid.  

4 Noem drie redenen waarom handelsland 

Nederland veel voordelen heeft van de EU.  

Vraag Paragraaftekst 

Voorbeeld 4 – Memo (2021, p. 44-47) 

Een verenigd Europa 

Na de Tweede Wereldoorlog waren er voor West-

Europese landen twee belangrijke redenen om 

nauwer te gaan samenwerken. 

• Politici wilden voorkomen dat er in dit 

werelddeel opnieuw oorlog zou uitbreken. 

Frankrijk en Duitsland waren al sinds de tijd 

van Napoleon vijanden van elkaar. Door 

samen te werken moest een eind komen 

aan die vijandschap. 

• Er bestond angst voor communistische 

overheersing. Alleen door samen te werken 

konden West-Europese politici voorkomen 

dat de Sovjet-Unie haar invloed nog verder 

naar het westen zou uitbreiden. 

De Europese samenwerking begon in 1951. Frankrijk, 

West-Duitsland, Italië, Nederland, België en 

Luxemburg richtten toen één organisatie op die ging 

toezien op de productie van kolen en staal. Daardoor 

werd het onmogelijk stiekem zware wapens te 

maken. 

3 In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal opgericht. Bedenk met welke 

twee oorlogen dat te maken had.  

Twee van de volgende oorlogen: 

- De Tweede Wereldoorlog: men wilde 

voorkomen dat Frankrijk en Duitsland 

weer met elkaar in oorlog zouden 

raken. 

- De Eerste Wereldoorlog, om dezelfde 

reden. 

- De Koude oorlog: men wilde een sterk 

West-Europa tegenover de Sovjet-

Unie. 

Vraag Paragraaftekst 

Antwoordmodel 

Antwoordmodel 

Niet beschikbaar 
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Binnen het UTS-niveau is bij alle vakken met gemiddeld 15 procent een concentratie van opdrachten 

te zien binnen de categorie ‘vinden, benoemen of verklaren van patronen en verbanden’. Voor de 

aardrijkskundemethoden is dit zelfs 23 procent. Bij aardrijkskunde zijn dit vooral vragen waarbij 

leerlingen aan de hand van kaarten patronen of verbanden moeten aantonen. Het aantonen van 

relaties tussen gebieden is ook één van de geografische denkwijzen en daarmee één van “de 

belangrijkste componenten van de schoolaardrijkskunde” (Van der Schee, 2009, p. 22). Hieronder volgt 

een voorbeeld van een dergelijke vraag. Vraag 5d is gecategoriseerd als een opdracht van het UTS-

niveau (‘vergelijken en classificeren’). Vraag 5e is een voorbeeld van een vraag waarbij de leerling aan 

de hand van de kaart een patroon moet verklaren.  

 

 

 

  

Op het PHOT-niveau is de categorie ‘herkennen van intenties, waarden en afwijkingen in informatie’ 

ook duidelijk oververtegenwoordigd. Deze categorie is met gemiddeld 12 procent het grootst in 

geschiedenisboeken. Vaak betreft het vragen waarbij leerlingen aan de hand van een historische bron 

het standpunt van de auteur moeten herkennen. Deze vaardigheid, het kritisch omgaan met 

historische bronnen, “is vanouds een van de fundamenten van goed geschiedenisonderwijs” (Van der 

Kooij & Van der Schans, 2016, p. 10). Hieronder volgt een voorbeeld.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 5 – buiteNLand (2017, online) 

Bron 23: Vluchtelingencrisis in Europa 

 

5d Bekijk bron 23. Welk verschil is er tussen 

Spanje en Griekenland in de vestiging van 

asielzoekers? 

5e Verklaar het verschil bij vraag d. 

5d In Griekenland komen veel asielzoekers 

binnen, in Spanje niet. 

5e De vluchtelingen uit het Midden-Oosten 

komen als eerste in Griekenland binnen. 

Vraag Bron 

Antwoordmodel 

Voorbeeld 6 – Geschiedeniswerkplaats (2015, p. 109) 

Het verhaal van… Adenauer en De Gaulle 

Na de oorlog verdween de Frans-Duitse vijandigheid. Daarbij 

speelden de Franse president Charles de Gaulle (1890-1970) en de 

Duitse bondskanselier Konrad Adenauer (1876-1967) een belangrijke 

rol. Het waren bejaarde mannen die hun landen jarenlang leidden. 

Adenauer – bijgenaamd der Alte – regeerde zelfs tot hij 87 was. 

Tussen hen ontstond een warme vriendschap. Ze ontmoetten elkaar 

geregeld en Adenauer mocht als enige buitenlanden bij De Gaulle 

thuiskomen. In 1963 sloten ze een Frans-Duits vriendschapsverdrag. 

Daarin stond dat beide landen geregeld over politieke en militaire 

zaken zouden praten. Nog belangrijker was het symbolische belang: 

er kwam definitief een eind aan de vijandschap die onder Napoleon 

was begonnen. Oorlog tussen Frankrijk en Duitsland was ondenkbaar 

geworden. 

6 De Gaulle en Adenauer 

Bestudeer bron 18. 

Leg uit wat de tekenaar duidelijk wilde maken. 

Bron 18 Wie had dat gedacht? (Nederlandse prent 1962)

 
Boven staan Frederik de Grote, Napoleon en Bismarck. 

 

Vraag Paragraaftekst 

Bron 

Antwoordmodel 

In de tijd van de drie mannen in de hemel waren er oorlogen tussen 

Frankrijk en Duitsland. Beneden werken de regeringsleiders samen 

aan vrede tussen Frankrijk en Duitsland. Als je denkt aan de 

eeuwenoude vijandschap tussen Frankrijk en Duitsland, is het erg 

bijzonder dat De Gaulle en Adenauer vriendschap hebben gesloten. 
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Ook in de economieboeken staan relatief veel opdrachten die behoren tot de categorie ‘herkennen 

van intenties, waarden en afwijkingen in informatie’. Vaak betreft het vragen waarbij de leerling de 

keuze of een standpunt van een persoon of land ten opzichte van een bepaald beleid moet verklaren. 

In het visiedocument dat is opgesteld door de vakvereniging van economiedocenten in Nederland in 

het kader van Curriculum.nu staat “het analyseren en waarderen van informatie in geschreven 

bronnen, tabellen en grafieken” ook beschreven als een van de vakspecifieke vaardigheden (Vecon, 

z.d.). Hieronder volgen twee voorbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorbeeld 7 – Economie Integraal (2017, p. 120) Voorbeeld 8 – De Kern van de Economie (2018, p. 138) 

Opgave 3.17 

Frits van Dongen is eigenaar van buurtsuper De 

Hoek. Hij is niet zo gelukkig met dit vrije verkeer 

van goederen en diensten. Zeker niet omdat hij 

ook een benzinepomp bezit. Veel Nederlanders 

tanken in Duitsland. Frits overweegt zijn bedrijf 

op te heffen. Hij geeft de Nederlandse overheid 

de schuld omdat de problemen volgens hem 

worden veroorzaakt door het verschil tussen 

Nederlandse en Duitse accijnzen. 

c Leg dit uit. 

 

Vraag 

Niet beschikbaar. 

Antwoordmodel 

Opgave 6 

Een onderdeel van het regionale beleid is dat 

een aantal achterstandswijken in de grote 

steden van Nederland geld krijgt van de EU. Om 

zo’n subsidie te krijgen, moeten gemeenten (of 

stadsdelen) een projectvoorstel indienen. Als 

het voorstel wordt goedgekeurd, betaalt de EU 

ongeveer de helft van het project. De 

Nederlandse overheid moet de rest betalen. 

a Waarom zou er voor zo’n constructie zijn 

gekozen? 

Door de hogere Nederlandse accijnzen zijn de 

consumentenprijzen van dezelfde producten in 

Nederland hoger dan in Duitsland. De afzet, 

omzet en winst van Nederlandse 

grensondernemers zijn zo lager omdat 

consumenten hun producten in Duitsland 

kopen. 

Vraag 

Antwoordmodel 
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Hogere orde denkvaardigheden 
Uit de theorie over krachtige kennis is naar voren gekomen dat hogere orde denkvaardigheden van 

belang zijn om tot krachtige kennis te kunnen komen. Vandaar dat in deze paragraaf iets langer wordt 

stilgestaan bij de opdrachten op het HOT-niveau.   

  Over alle methoden verspreid, zijn twaalf opdrachten gecategoriseerd op het HOT-niveau. Al 

deze opdrachten vallen binnen de categorie ‘evalueren’. Het merendeel van deze opdrachten vraagt 

de leerling om zijn of haar mening te formuleren over een bepaald vraagstuk en deze te onderbouwen 

met argumenten. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van dit soort vragen. 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande opdrachten zijn gecategoriseerd op het HOT-niveau, maar het is de vraag in welke mate 

deze opdrachten leerlingen daadwerkelijk aanzetten tot hogere orde denkvaardigheden. De 

opdrachten hebben gemeen dat leerlingen gevraagd wordt naar hun mening over grote vraagstukken: 

respectievelijk de Europese subsidieregelingen, een eventuele Nexit, het Europese regiobeleid en de 

Europese integratie in de meest brede zin.   

  Om een aantal redenen zetten deze opdrachten naar verwachting niet aan tot hogere orde 

denkvaardigheden. In de eerste plaats omdat de evaluatie doelloos is. Evalueren is volgens Brookhart 

(2010) het beoordelen van de mate waarin een proces een doel kan realiseren. Daarbij is het van 

belang dat dit doel ook in de vraagstelling is opgenomen. Het risico wanneer dit niet het geval is, zoals 

in de bovenstaande voorbeelden, is dat vragen dermate groot worden dat een gedegen evaluatie 

nagenoeg onmogelijk wordt.  

  Collins (2014) noemt nog twee andere voorwaarden voor het komen tot hogere orde 

denkvaardigheden waaraan bovenstaande vragen niet voldoen. Allereerst stelt zij dat het van belang 

is dat leerlingen doorhebben welke cognitieve stappen zij doorlopen. Beginnend bij de voorkennis, via 

het ordenen van argumenten naar het vormen van een argumentatie. Daarbij moeten leerlingen zich 

bewust zijn van de leerstrategieën die zij gebruiken. Dit valt in het framework van Krause et al. (2021) 

onder de laatste categorie, ‘metacognitie’, en is daarmee ook van belang om tot krachtige kennis te 

komen. 

  De tweede voorwaarde die Collins (2014) stelt sluit hier goed op aan en betreft de 

ondersteuning van de leerling door middel van scaffolding. Hierbij krijgen leerlingen aan het begin van 

de opdracht meer ondersteuning, waarbij de ondersteuning afbouwt naarmate de opdracht vordert. 

Het is echter van belang om een goede balans te vinden in deze ondersteuning. Te veel of te weinig 

ondersteuning kan een negatief effect hebben op het leerproces. Bovenstaande opdrachten zijn 

duidelijke voorbeelden van te weinig ondersteuning, hetgeen Collins (2014) treffend verwoordt:  

“Too little support, and students are left floundering.”  

Van alle opdrachten die gecategoriseerd zijn als hogere orde denkvaardigheden voldoet slechts één 

opdracht aan bovenstaande criteria. Deze opdracht komt uit de aardrijkskundemethode buiteNLand 

Voorbeeld 9 – Humboldt (2012, p. 57) 

7c Wat is jouw mening over hulp aan armere lidstaten van de EU? 

Voorbeeld 10 – Geschiedeniswerkplaats (2015, p. 167) 

9b Wat vind jij? Vind je dat Nederland de EU moet verlaten? Leg je standpunt met argumenten uit. 

Voorbeeld 11 – De Geo (2020, p. 81) 

5e Denk je dat de regionale ongelijkheid binnen de EU groter of kleiner wordt? Licht je antwoord toe.  

Voorbeeld 12 – De Wereld Van (2021, p. 111) 

6 Ben jij voorstander of tegenstander van verdergaande Europese integratie? Leg je antwoord uit met twee argumenten. 
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en staat op de volgende pagina weergegeven (voorbeeld 13). Gedurende de opdracht doorlopen 

leerlingen acht stappen om uiteindelijk “een mening te formuleren over het beleid van Europese 

landen over het aantal asielzoekers in hun land”. Hierbij wordt expliciet het verband tussen het beleid 

en het doel daarvan benoemd. Er wordt met andere woorden duidelijk gemaakt wat leerlingen gaan 

evalueren. Daarmee wordt voldaan aan het criterium van Brookhart dat een evaluatie altijd beoordeelt 

in welke mate een proces een doel heeft gerealiseerd (2010).  

  Daarnaast is de opdracht verdeeld in een aantal stappen die op elkaar voortbouwen. 

Leerlingen beginnen met het verzamelen van bronnen. Vervolgens ordenen leerlingen deze bronnen 

aan de hand van een waardenkwadrant. Tot slot formuleren zij op basis van het waardenkwadrant hun 

eigen mening. Door het gebruik van een waardenkwadrant wordt voor de leerlingen ook duidelijk 

gemaakt welke leerstrategie zij toepassen om het beleid te evalueren. Daarmee wordt voldaan aan de 

eerste voorwaarde van Collins (2014), namelijk dat voor de leerling inzichtelijk wordt gemaakt welke 

cognitieve stappen zij doorlopen.    

  Tot slot is er ook een zekere mate van scaffolding aanwezig in de opdracht. Leerlingen krijgen 

veel ondersteuning bij het positioneren van de standpunten van de zes betrokken groepen in het 

waardenkwadrant. Deze ondersteuning valt weg bij stap 8 wanneer leerlingen zichzelf moeten 

positioneren in het waardenkwadrant. Daarmee wordt ook aan de tweede voorwaarde van Collins 

(2014), ondersteuning door middel van scaffolding, voldaan. Al met al is het daarmee aannemelijk dat 

de opdracht uit voorbeeld 13 meer aanzet tot hogere orde denkvaardigheden dan de opdrachten uit 

voorbeelden 9 tot en met 12.    

  Het grote verschil tussen voorbeeld 13 en voorbeelden 9 tot en met 12 is voornamelijk de 

lengte van de opdracht. Tijdens de analyse van de schoolboeken is opgevallen dat het grootste deel 

van de opdrachten in Nederlandse schoolboeken bestaat uit korte opdrachten die vaak onderverdeeld 

zijn in twee tot vier deelopdrachten. Een grote opdracht zoals voorbeeld 13, die ook langere tijd in 

beslag neemt, kan dan ook als zeldzaam bestempeld worden. Hoewel niet onderzocht in dit onderzoek, 

is het aannemelijk dat de lengte van de opdracht een factor is die ertoe leidt dat een opdracht zoals 

voorbeeld 13 minder snel behandeld zal worden in lessen dan kortere opdrachten. 
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Voorbeeld 13 – buiteNLand (2017, online) 

Betrokken groepen aan het woord: 

1. Een wetenschapper: ‘Wen er maar aan, zolang als 

er welvaartsverschillen tussen landen bestaan, en 

migranten de mogelijkheden en aspiraties hebben om 

zich elders te vestigen, zal dit blijven doorgaan.’ 

2. De Griekse, Spaanse en Italiaanse overheid: 

‘Toevallig grenzen onze landen aan de gebieden waar 

veel vluchtelingen vandaan komen. Wij vangen 

daarom veel vluchtelingen op. Wij willen dat de 

vluchtelingen na aankomst verder verdeeld worden 

over de Europese landen.’ 

3. De overheden van de Balkanlanden (Hongarije, 

Servië, Slovenië, Kroatië), Polen, Tsjechië en Bulgarije: 

‘Wij willen de grenzen voor vluchtelingen sluiten. Wij 

staan er economisch veel minder goed voor dan 

andere Europese landen. We zijn ook bang dat onze 

nationale cultuur aangetast wordt.’ 

4. De Noordwest-Europese overheden: ‘Wij zijn best 

bereid bij te dragen aan de oplossing van dit 

humanitaire vraagstuk. Het is onze 

verantwoordelijkheid. We hebben ook de financieel-

economische mogelijkheden.’ 

5. De EU: ‘Het is van het grootste belang dat de 

vluchtelingencrisis niet het bestaan van de EU in 

gevaar brengt. Dat zou slecht zijn voor de economie 

van alle Europese landen. De EU als geheel heeft een 

duidelijke verantwoordelijkheid om de mensen die 

vluchten uit oorlogsgebieden te ondersteunen.’ 

6. Een woordvoerder van de UNHCR (de 

vluchtelingenorganisatie van de UN): ‘Het is diep 

triest dat wanhopige mensen op bootjes tegen zeer 

hoge bedragen hun leven wagen om aan de andere 

kant van de Middellandse Zee asiel te vragen.’ 

Lees de tekstbron. Met behulp van een 

waardenkwadrant ga je je eigen mening 

formuleren over het beleid van Europese landen 

over het aantal asielzoekers in hun land. 

4a Stap 1: Verzamel bronnen 

Welke bronnen uit dit hoofdstuk, figuren bij de 

opdrachten en kaarten uit de atlas geven 

informatie over asielzoekers in Europa? 

4b Stap 2: Maak een korte samenvatting 

Noteer op basis van deze bronnen én de figuren 

bij deze opdracht waar de discussie over gaat. 

4c Stap 3: Maak een assenstelsel met 

tegengestelde meningen op de x-as 

Maak een waardenkwadrant zoals het 

voorbeeld van figuur 2. Zet de volgende 

standpunten links en rechts op de x-as: grenzen 

open (links), grenzen dicht (rechts). 

Stap 4: Plaats de verschillende betrokkenen op 

de x-as 

In de tekstbron zie je zes verschillende groepen. 

Plaats hun standpunten op de lijn. 

Stap 5: Stel de onderliggende waarden vast en 

plaats deze waarden op de y-as 

Gebruik de waarden: bescherming zwakkeren 

(boven), bescherming eigen cultuur en 

economie (onder). 

Stap 6: Plaats de verschillende betrokkenen op 

de y-as 

Gebruik de groepen uit de tekst weer. 

Stap 7: Verbind de standpunten met de 

onderliggende waarden van elke groep 

Vul het kwadrant met de zes groepen.  

Stap 8: Formuleer je eigen mening 

Op aangeven van de docent kan er klassikaal of 

in tafelgroepen gediscussieerd worden over de 

ingenomen standpunten. Bepaal uiteindelijk 

met welk kwadrant je het meest eens bent. 

 

Vraag Tekstbron 

Figuur 2

 
Beeldbron 
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Conclusie 
Uit landelijk onderzoek is gebleken dat Nederlandse jongeren in de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs weinig kennis hebben van de democratie en de politiek (Van der Meer et al., 2021) en uit 

internationaal onderzoek is gebleken dat Nederlandse jongeren in de onderbouw weinig leren over de 

EU (Losito et al., 2018). In dit onderzoek is een schets geven van het huidige onderwijs over de EU in 

de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Hoe wordt de Europese Unie qua vorm en niveau behandeld in schoolboeken van de mens- en 

maatschappijvakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? 

Het antwoord op deze vraag zal hieronder aan de hand van drie onderwerpen (curriculum alignment, 

vakintegratie en schoolboekopdrachten) besproken worden. Hierbij gaan de eerste twee onderwerpen 

in op de vorm van het onderwijs over de EU en het laatste onderwerp op het niveau van het onderwijs 

over EU.  

Curriculum alignment 
In de landelijke kerndoelen voor de onderbouw is kerndoel 45 gewijd aan de EU: “De leerling leert de 

betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de 

wereld”. Dit kerndoel is onderverdeeld in vakspecifieke kerndoelen van de vakken aardrijkskunde, 

economie en geschiedenis. Door deze gedeelde verantwoordelijkheid kent de EU als onderwerp een 

uitzonderingspositie in het curriculum van de onderbouw. De vakken zijn namelijk alle drie 

verantwoordelijk voor het behandelen van bepaalde thema’s. Voor aardrijkskunde zijn dit migratie, 

cultuur, identiteit, grenzen en geopolitiek. Voor economie betreft dit de economische samenwerking 

en voor geschiedenis betreft dit de Europese eenwording.  

  Door middel van een inhoudsanalyse van schoolboeken is de mate van curriculum alignment 

tussen de kerndoelen en de schoolboeken vastgesteld. In grote lijnen dekken de schoolboeken 

inhoudelijk de thema’s die voor hun vakken zijn vastgelegd in de vakspecifieke kerndoelen. Dit geldt 

zeker voor de geschiedenis- en economiemethoden en in mindere mate voor de 

aardrijkskundemethoden.  

  Ook blijkt uit de inhoudsanalyse dat, met name in de aardrijkskunde- en 

geschiedenismethoden, sprake is van curriculair surplus. Dit surplus bestaat uit onderwerpen die niet 

direct aansluiten bij de vakspecifieke kerndoelen en die daarmee extracurriculair zijn. Hoewel dit in de 

onderbouw een bekend fenomeen is, als gevolg van de grote vrijheid die schoolboekauteurs genieten 

bij het interpreteren van de kerndoelen, doet dit afbreuk aan de mate van curriculum alignment.  

Vakintegratie 
Daarnaast is er qua vorm van het onderwijs geen sprake van vakintegratie tussen de verschillende 

schoolboekmethoden. Dit leidt ook tot een vorm van curriculair surplus waarbij dezelfde onderwerpen 

bij verschillende vakken op verschillende manieren behandeld worden. Dit is met name het geval bij 

het thema economische samenwerking. Hoewel dit in de kerndoelen valt onder economie, besteden 

ook de aardrijkskunde- en geschiedenismethoden aandacht aan onderwerpen als de interne markt, 

het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal en de toenemende welvaart in landen 

na toetreding tot de EU. Deze onderwerpen worden in de aardrijkskunde- en geschiedenismethoden 

vaak vereenvoudigd en op een lager cognitief niveau behandeld dan in de economiemethoden. 

  Het ontbreken van afstemming tussen de schoolvakken heeft ook tot gevolg dat er geen leerlijn 

is waarbinnen leerlingen hun kennis over de EU op een logische en efficiënte manier opbouwen. Wat 

en wanneer leerlingen leren over de EU is sterk afhankelijk van de lesmethoden die leerlingen hiervoor 

krijgen aangereikt. Zo is het mogelijk dat leerlingen in de eerste of tweede klas bij economie of 

aardrijkskunde leren over de invoering van de euro, het Europees monetair beleid en het Europese 
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migratiebeleid, terwijl zij pas in de derde klas bij geschiedenis leren over de Europese eenwording.  

  Het ontbreken van een dergelijke leerlijn tussen de vakken heeft ook tot gevolg dat bepaalde 

lacunes wat betreft kennis over de EU ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van de 

instellingen van de EU. Dit onderwerp valt niet direct toe te kennen aan één van de vakspecifieke 

kerndoelen. In de onderzochte schoolboeken blijkt dat het onderwerp in sommige methoden wel en 

in sommige methoden niet wordt behandeld. Tussen de methoden bestaan ook verschillen in de 

manier waarop het onderwerp wordt behandeld.  

Schoolboekopdrachten 
Tot slot is aan de hand van een analyse van schoolboekopdrachten vastgesteld dat 

schoolboekopdrachten over de EU qua niveau voornamelijk gesteld zijn op het niveau van lagere orde 

denkvaardigheden. Bijna een derde van alle opdrachten valt binnen de categorie ‘reproductie’. Dit zijn 

opdrachten waarbij leerlingen de antwoorden vaak direct uit de leertekst kunnen halen. Slechts vijf 

procent van de gecategoriseerde opdrachten is gesteld op het niveau van hogere orde 

denkvaardigheden waarbij het door de vraagstelling overigens nog discutabel is of deze opdrachten 

daadwerkelijk leiden tot hogere orde denkvaardigheden.  

  Alle opdrachten die gecategoriseerd zijn als hogere orde denkvaardigheden vallen binnen de 

categorie ‘evalueren’. In deze opdrachten wordt de leerling gevraagd om een bepaald beleid te 

evalueren of om een eigen mening over een vraagstuk te formuleren. Deze vraagstukken zijn vaak 

veelomvattend en de begeleiding die leerlingen in de vraag wordt aangeboden, de mate van 

scaffolding, is vaak gering of zelfs helemaal afwezig. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de leerling 

tot een gedegen evaluatie komt en daarmee dus ook niet tot hogere orde denkvaardigheden.   

  Van alle opdrachten die gecategoriseerd zijn als hogere orde denkvaardigheden, is er slechts 

één opdracht waarvan het aannemelijk is, op basis van de mate van scaffolding en de afbakening van 

het vraagstuk, dat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van hogere orde denkvaardigheden. Deze 

opdracht is echter, in vergelijking met de gemiddelde schoolboekopdracht, zeer uitgebreid en qua 

benodigde tijdsbesteding erg lang. Ook voor de schoolboekopdrachten geldt dat een betere 

afstemming tussen de vakken, waarbij curriculair surplus en overlap vermeden worden, de ruimte zou 

kunnen creëren om tot meer van dit soort opdrachten te komen waarbij hogere orde 

denkvaardigheden aan bod komen.  

Discussie 
De analyse van de schoolboeken heeft een aantal beperkingen. Allereerst zijn van sommige methoden 

niet de nieuwste edities onderzocht. Dit geldt voor de economiemethoden Pincode (5e editie) en 

Praktische economie (5e editie) en voor de geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats (2e editie). 

Voor alle drie de methoden geldt dat er een nieuwe editie op de markt is. Er zijn echter geen signalen 

om aan te nemen dat in deze nieuwe edities grote veranderingen zijn doorgevoerd met betrekking tot 

de lesstof over de EU.  

  Een tweede beperking van het onderzoek is dat niet van alle lesmaterialen de 

antwoordmodellen beschikbaar waren. Deze antwoordmodellen dienden om het cognitieve niveau 

van de opdrachten vast te stellen. Op basis van het antwoordmodel kan immers vastgesteld worden 

wat de schoolboekauteur beoogde met een bepaalde vraag. Voor de methoden waarvan geen 

antwoordmodel beschikbaar was, geldt dat voor het merendeel van de vragen redelijkerwijs het 

antwoord kon worden vastgesteld op basis van de bijbehorende leerteksten of bronnen. Het is echter 

niet uitgesloten dat door het ontbreken van de antwoordmodellen de analyse van de 

schoolboekopdrachten een zekere mate van onnauwkeurigheid bevat.  

  Voor de analyse van de schoolboekopdrachten is daarnaast gebruikgemaakt van het 

Geography Task Categorisation Framework van Krause et al. (2021). Zoals de naam al te kennen geeft, 

is dit framework ontwikkeld voor het categoriseren van aardrijkskundeopdrachten. In dit onderzoek is 
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het framework ook gebruikt om economie- en geschiedenisopdrachten te categoriseren. Hierbij heeft 

een tweetal overwegingen een rol gespeeld. Ten eerste berust het framework op de herziene 

taxonomie van Bloom. Deze taxonomie beperkt zich niet tot de aardrijkskunde maar is van toepassing 

op alle vakgebieden. Ten tweede behoren de drie onderzochte vakken tot de mens- en 

maatschappijvakken waardoor er een overlap bestaat tussen de denk- en werkwijzen van de vakken. 

De inter-rater reliability uit dit onderzoek toonde tot slot een ‘matig’ tot ‘goed’ verband aan tussen de 

categorisering van de eerste en tweede beoordelaar. Toch zou het waardevol zijn om het framework 

voor te leggen aan docenten en vakdidactici van de vakken geschiedenis en economie om het 

framework ook voor deze vakken te valideren.  

  Een vierde beperking is dat de analyse is beperkt tot paragrafen waarin de EU expliciet naar 

voren komt in de leerdoelen of paragrafen waarin de EU centraal staat. De behandeling van de EU in 

paragrafen waarin de EU niet centraal staat, is dus niet meegenomen in dit onderzoek. De 

aardrijkskundemethode De Wereld Van is hiervan een voorbeeld. Naast de geanalyseerde paragraaf 

kwam de EU terug in de opdrachten van zes andere paragrafen. Hierbij ging het wel steeds om slechts 

één vraag die uit maximaal drie deelvragen bestond.    

Tot slot zeggen de uitkomsten van dit onderzoek enkel iets over de inhoud van schoolboeken en over 

de mate van afstemming tussen schoolboeken van de vakken aardrijkskunde, economie en 

geschiedenis. Op basis van dit onderzoek kunnen geen uitspraken gedaan worden over de manier 

waarop de EU in de lespraktijk behandeld wordt. Docenten hebben immers zelf invloed op de vertaling 

van het curriculum naar de eigen lespraktijk en daarnaast zijn er veel derde partijen die lesmaterialen 

over de EU ontwikkelen en aanbieden.   

  De uitkomsten van dit onderzoek kunnen echter wel een beginpunt vormen voor een discussie 

over de vormgeving van het onderwijs over de EU in het voortgezet onderwijs. Landelijk is afgesproken 

dat leerlingen moeten leren over de betekenis van de EU. Dan is het van belang dat schoolboeken, die 

in het Nederlandse onderwijs een belangrijke rol innemen, bijdragen aan het behalen van dit kerndoel. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat deze bijdrage inefficiënt is: er is weinig afstemming tussen vakken en 

er zijn grote verschillen binnen vakken.  

  In het kader van de aanstaande curriculumherziening is dit een geschikt moment om na te 

denken over de vormgeving van het onderwijs over de EU. Meer samenwerking tussen de vakken 

aardrijkskunde, economie en geschiedenis is daarbij een gewenst aandachtspunt dat goed samenvalt 

met de ambities van Curriculum.nu. In navolging van het leerplanvoorstel van Oonk & Blankert (2016) 

zou het ontwikkelen van een leerlijn een geschikte manier zijn om deze afstemming vorm te geven. 

  Om deze discussie aan te wakkeren, sluit dit onderzoeksrapport af met een voorstel voor een 

dergelijke leerlijn. De leerlijn is tot stand gekomen op basis van inzichten die in de loop van het 

onderzoek zijn opgedaan. Het voorstel legt een aantal discussiepunten bloot en is primair bedoeld als 

startpunt voor een discussie over de rol van de EU in het onderwijs. 

Voorstel leerlijn 
Leerlijnen zorgen voor een logische opbouw van kennis en vaardigheden (Wijngaards-de Meij, 

Veenhoven & Schellekens, 2018). Voor deze logische opbouw is het van belang om vast te stellen 

wanneer leerlingen deze kennis en vaardigheden aangeboden krijgen en om wat voor kennis en 

vaardigheden het gaat. In het kader van dit onderzoek is het ook van belang waar, bij welk vak, 

leerlingen de kennis en vaardigheden aangeboden krijgen. Deze drie vragen vormen de basis voor het 

vormgeven van een leerlijn over de EU. Hieronder zal per vraag een aantal discussiepunten en 

afwegingen besproken worden die uiteindelijk resulteren in het voorstel van een leerlijn in figuur 9. 

Het voorstel is in lijn met dit onderzoek afgestemd op het havo en het vwo, maar geldt inhoudelijk ook 

voor het vmbo.  
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Wanneer leren leerlingen over de Europese Unie? 

Om te begrijpen hoe de EU functioneert, is het van belang om het ontstaan en de ontwikkeling van de 

Europese samenwerking te kennen. Een chronologische opbouw van de leerlijn is daarom het meest 

voor de hand liggend, startende bij de Europese eenwording na het eind van de Tweede Wereldoorlog. 

Dit onderwerp valt bij geschiedenis in het negende tijdvak en wordt standaard in de derde klas 

behandeld. Dat betekent dat onderwijs over de EU vanaf de derde klas kan starten. Dit sluit goed aan 

bij het huidige economieprogramma omdat de EU in de onderbouw vaak in de derde klas wordt 

behandeld bij de laatste twee kernen, ‘Welvaart en groei’ en ‘Goede tijden, slechte tijden’. Dit sluit 

ook aan bij de chronologie van de leerlijn omdat de samenwerking zich in de beginjaren na de 

eenwording voornamelijk richtte op economische samenwerking.   

  De derde klas lijkt wellicht te laat om te starten, maar voor de eerste twee klassen is de EU 

mogelijk een te complex onderwerp. Voor leerlingen uit de eerst of tweede klas is het moeilijk om een 

onderwerp als Brexit te doorgronden, wanneer zij nog niet geleerd hebben over de Europese 

eenwording. De aardrijkskundelessen in de eerste twee jaar kunnen wel gebruikt worden om wat Oonk 

(2016, p. 126-127) “basiskennis over Europa” noemt, bij te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om “de 

landen van Europa met hun hoofdsteden en geografische basiskennis (klimaten, globaal beeld per land 

en/of regio)”, maar ook om cultuurkenmerken en historische achtergronden.   

  In een leerlijn wordt ook duidelijk gemaakt hoe kennis zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling sluit 

aan bij de opbouw van lagere orde denkvaardigheden naar hogere orde denkvaardigheden. In figuur 

9 vormt de overgang tussen klas drie en de bovenbouw de scheidslijn tussen deze denkvaardigheden. 

In de onderbouw moeten leerlingen basiskennis over het ontstaan en het functioneren van de EU 

opdoen. In termen van krachtige kennis ontwikkelen leerlingen hier het vocabulaire en de grammatica. 

In de bovenbouw ligt de nadruk meer op grote vraagstukken die gepaard gaan met hogere orde 

denkvaardigheden zoals het analyseren en evalueren van beleid, het zich verdiepen in standpunten 

van verschillende lidstaten ten aanzien van dit beleid en het verbeelden van toekomstscenario’s. Dit 

betekent dat de EU ook een belangrijkere rol moet spelen in het schoolexamen en daarmee in de 

eindtermen van de bovenbouw. In figuur 9 is daarom in de blauwe tekstvakken aangegeven bij welke 

huidige eindtermen voor het vwo de voorgestelde onderwerpen aansluiten.   

 

  Wat leren leerlingen over de Europese Unie? 

Vanuit het concept krachtige kennis is het van belang dat in de onderbouw een goede basiskennis over 

de EU gelegd wordt. Leerlingen moeten weten waarom de Europese samenwerking na het eind van de 

Tweede Wereldoorlog is begonnen en hoe deze zich sindsdien heeft ontwikkeld. Daarnaast is het van 

belang dat leerlingen leren hoe het besluitvormingsproces binnen de EU geregeld is en welke 

bevoegdheden de EU op bestuurlijk gebied heeft, met daarbij aandacht voor de verschillende taken 

en rollen van de drie belangrijkste instellingen van de EU. In het huidige curriculum is dit de grootste 

lacune, terwijl dit essentiële basiskennis (vocabulaire en grammatica) is om deel te kunnen nemen aan 

maatschappelijke en politieke debatten over de EU.  

  In de bovenbouw staan grote vraagstukken en de rol van de EU daarin centraal. Dit zijn 

vraagstukken waarbij, vanwege het grensoverschrijdende karakter, de rol van de EU in de toekomst 

steeds groter wordt. Het betreft vraagstukken rondom de euro en het Europees monetair beleid, 

klimaatverandering en de Europese Green Deal, geopolitiek en de rol van de EU op het wereldtoneel 

en tot slot vraagstukken rondom de EU als waardengemeenschap. Deze vraagstukken zijn waar 

mogelijk gekoppeld aan de huidige eindtermen van het vwo. Een vijfde vraagstuk heeft betrekking op 

de vluchtelingencrisis en het bijbehorende Europees beleid. Omdat dit onderwerp niet gekoppeld kan 

worden aan de huidige eindtermen, zou dit aan het eind van de derde klas aan bod moeten komen. 
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Tot slot is de Brexit een actueel onderwerp dat in de huidige lesmethoden al veelvuldig aan bod komt. 

Hoewel het een historisch moment in de geschiedenis van de EU betreft, valt de Brexit moeilijk in het 

curriculum te plaatsen. Zowel de aanloop naar het referendum, het proces van onderhandelingen en 

uittreding als de nasleep op economisch en velerlei andere gebieden zijn het bestuderen en 

bediscussiëren waard, maar eerder als toegevoegde context bij andere onderwerpen dan als een op 

zichzelf staand onderwerp. Mede omdat we mogelijk nog te dicht op de geschiedenis staan om de 

impact en nasleep op juiste waarde te kunnen schatten. 

Waar, bij welk vak, leren leerlingen over de Europese Unie? 

Zoals eerder aangegeven leren leerlingen in chronologische volgorde over de EU. Dat betekent dat zij 

eerst bij geschiedenis leren over de Europese eenwording, over het proces van Europese integratie en 

over de uitbreiding van het aantal lidstaten, waarna zij bij economie leren over economische 

samenwerking en hoe deze samenwerking zich ontwikkeld heeft van een vrijhandelszone tot een 

economische en monetaire unie. Tot slot leren leerlingen in de onderbouw over de organisatie en het 

bestuur van de EU. Dit onderwerp valt niet toe te kennen aan één vak. In figuur 9 is dit onderwerp 

ondergebracht bij zowel aardrijkskunde als maatschappijleer omdat dit onderwerp zich goed leent 

voor een vakoverstijgende samenwerking, waarbij maatschappijleer zich richt op de institutionele kant 

van de EU en aardrijkskunde op de diversiteit van de 27 lidstaten die samen het bestuur vormen.  

  Een dergelijke samenwerking, waarbij er een rol weggelegd is voor maatschappijleer in de 

onderbouw, vraagt om een structuurwijziging van het onderwijs omdat maatschappijleer momenteel 

niet in de onderbouw wordt aangeboden. Deze wijziging kan echter een uitkomst bieden om met de 

juiste expertise van de verschillende vakgebieden de kennis over de organisatie en het bestuur van de 

EU te behandelen. Dit is van belang omdat in de derde klas de behandeling van de basiskennis over de 

EU wordt afgesloten. De verdieping van het onderwerp vindt plaats in de bovenbouw. Daarbij is het 

van belang om te beseffen dat zowel aardrijkskunde, als economie en geschiedenis in de bovenbouw 

keuzevakken zijn, hetgeen betekent dat een groot deel van de leerlingen deze verdieping niet zal 

krijgen (hoewel een onderwerp als de Europese Green Deal ook bij de profielen natuur en techniek of 

natuur en gezondheid behandeld kan worden). Des te belangrijker is het om in de derde klas een 

gedegen kennisbasis over de EU te leggen bij alle leerlingen.  

Tot slot… 
Zoals aangegeven leidt het voorstel van figuur 9 tot een aantal discussiepunten. Is het namelijk 

wenselijk om in klas één en twee al onderwerpen over de EU te behandelen? Is samenwerking tussen 

verschillende mens- en maatschappijvakken mogelijk waarbij maatschappijleer ook een rol kan spelen 

in de onderbouw? Is er wel ruimte in het eindexamenprogramma om extra contexten toe te voegen? 

En leidt dat er niet toe dat niet iedereen dezelfde kennis over de EU ontwikkelt? Daar staat de vraag 

tegenover of leerlingen aan het eind van de onderbouw wel voldoende kennis hebben om een 

genuanceerde analyse of evaluatie van bijvoorbeeld het Europees klimaatbeleid te maken.   

  Het doel van de voorgestelde leerlijn is om de discussie over de rol van de EU in het huidige 

onderwijs aan te wakkeren. In overleg tussen de drie vakken zou een leerlijn ontwikkeld moeten 

worden waarin wordt vastgelegd wat leerlingen leren over de EU en in welke volgorde, zodat leerlingen 

hun kennis over de EU op een logische manier opbouwen en ontwikkelen. Binnen een dergelijke 

samenwerking kan curriculair surplus en overlap tussen de vakken voorkomen worden, hetgeen 

ruimte creëert om bij de verschillende vakken meer verdieping aan te bieden. Op die manier kan de 

huidige verscheidenheid aan materialen en onderwerpen verenigd worden in een efficiënte leerlijn 

over de EU die leerlingen beter in staat stelt om deel te nemen aan maatschappelijke en politieke 

debatten over de EU. 
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Figuur 9 Voorstel van een leerlijn over de Europese Unie
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Kerndoelen over de EU in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
Vak Kern Niveau BB Niveau KGT Niveau havo Niveau vwo Kerndoelen 

toegepast 
bij vmbo 

Kerndoelen 
toegepast 
bij havo-
vwo 

Economie 5. 
Samenwerken 
en 
onderhandelen 

5.1.1 Je kan 
voorbeelden 
geven van 
producten en 
diensten die door 
de overheid 
worden 
aangeboden. 

5.1.1 Je kan 
voorbeelden 
geven uit je 
eigen 
woonomgeving 
van goederen 
en diensten die 
door de 
gemeente 
worden 
verzorgd. 

5.1.1 Je kan een 
presentatie geven over 
het functioneren van de 
overheid. 

5.1.1 Je kan een 
presentatie geven over 
het functioneren van de 
overheid. 

42, 44, 45, 46, 
47 

42, 44, 45, 46, 
47 

5.2.1 Je begrijpt 
dat het niet altijd 
handig is om 
alleen maar aan 
jezelf te denken. 

5.2.1 Je begrijpt 
dat het niet 
altijd voordelig 
is om alleen aan 
jezelf te denken 
en dat je soms 
moet 
samenwerken 
om meer te 
bereiken. 

5.2.1 Je kan in 
verschillende situaties 
het eigen belang 
afzetten tegen het 
algemeen belang en 
hoe dit kan leiden tot 
belangenverstrengeling. 

5.2.1 Je kan in 
verschillende situaties 
het eigen belang 
afzetten tegen het 
algemeen belang en 
hoe dit kan leiden tot 
belangenverstrengeling. 

42, 44, 45, 46, 
47 

42, 44, 45, 46, 
47 

7. Welvaart en 
groei 

7.4.1 Je kan 
uitleggen 
waarom 
Nederland 
onderdeel 
uitmaakt van de 
EU. 

7.4.1 Je kan 
uitleggen 
waarom 
Nederland 
onderdeel 
uitmaakt van de 
EU en het soms 
lastig is om 
samen te 
werken op dit 
terrein.  

7.4.1 Je kan uitleggen 
waarom Nederland 
onderdeel uitmaakt van 
de EU en het soms 
lastig is om op 
economisch gebied 
samen te werken. 

7.4.1 Je kan uitleggen 
waarom Nederland 
onderdeel uitmaakt van 
de EU en het soms 
lastig is om op 
economisch gebied 
samen te werken. 

42, 43, 46 42, 43, 46 

Geschiedenis 10. Televisie 
en computer 
(vanaf 1950) 

n.v.t. n.v.t. 10.3.1 Je legt een 
relatie tussen Europese 
eenwording, de Tweede 
Wereldoorlog en de 
Koude Oorlog. 

10.3.1 Je legt een 
relatie tussen Europese 
eenwording, de Tweede 
Wereldoorlog en de 
Koude Oorlog. 

37, 38 37, 38 

Aardrijkskunde 3. Bevolking en 
ruimte 

3.2.1 Je beschrijft 
de redenen voor 
migratie (van en 
naar Nederland). 

3.2.1 Je 
beschrijft het 
migratieproces 
(van en naar 
Nederland).  

3.2.1 Je beschrijft en 
verklaart verschillende 
migratiestromen tussen 
gebieden. 

3.2.1 Je beschrijft, 
verklaart en waardeert 
het migratiebeleid van 
Nederland en de 
Europese Unie. 

38, 42 38, 42 

6. Grenzen en 
identiteit 

6.1.1 Je beschrijft 
de spreiding van 
de grote 
cultuurgebieden 
op de wereld. 

6.1.1 Je 
verklaart de 
spreiding van 
cultuurgebieden 
op de wereld. 

6.1.1 Je beschrijft de 
voornaamste 
cultuurgebieden op de 
wereld aan de hand van 
criteria. 

6.1.1 Je hebt een 
mening over de 
voornaamste 
cultuurgebieden op de 
wereld. 

36, 38, 41, 43, 
45, 47 

36, 38, 41, 43, 
45, 47 

6.1.2 Je geeft een 
voorbeeld van 
regionale 
identiteit. 

6.1.2 Je geeft 
een voorbeeld 
van regionale 
identiteit, 
waaronder in de 
eigen omgeving. 

6.1.2 Je benoemt 
criteria voor regionale 
identiteit. 

6.1.2 Je creëert een 
regionale identiteit 
voor een zelfgekozen 
gebied. 

36, 38, 41, 43, 
45, 48 

36, 38, 41, 43, 
45, 48 

6.2.1 Je beschrijft 
verschillende 
soorten 
natuurlijke en 
niet-natuurlijke 
grenzen. 

6.2.1 Je 
beschrijft 
veranderingen 
van grenzen. 

6.2.1 Je beschrijft en 
verklaart veranderingen 
van grenzen. 

6.2.1 Je beschrijft en 
verklaart de 
veranderingen van 
grenzen vanuit 
verschillende 
dimensies. 

36, 38, 41, 43, 
45, 49 

36, 38, 41, 43, 
45, 49 

6.3.1 Je beschrijft 
verschillen en 
overeenkomsten 
tussen EU-
landen. 

6.3.1 Je 
beschrijft de 
betekenis van 
de EU voor de 
inwoners van 
Europa. 

6.3.1 Je beschrijft en 
waardeert Europa en 
de Europese Unie. 

6.3.1 Je waardeert en 
voorspelt de rol van de 
Europese Unie in de 
wereld. 

36, 38, 41, 43, 
45, 50 

36, 38, 41, 43, 
45, 50 

Tabel 7 Uitgebreid overzicht van de kerndoelen over de EU in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
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Bijlage 2 – Standaard vraagstellingen 
 

TAXONOMIE VAN 
BLOOM 

STANDAARD VRAAGSTELLING (ENGELS) STANDAARD VRAAGSTELLING 
(NEDERLANDS) 

REMEMBERING Describe… Beschrijf… 
 Describe what you are doing… Beschrijf wat je aan het doen bent… 
 Show me what you are doing… Laat zien wat je aan het doen bent… 
 Can you remember how to… Weet je nog hoe je… 
 Identify… Onderscheid… 
 Can you recall… Kun je je herinneren… 
UNDERSTANDING What is the idea behind this… Wat is de gedachte hierachter… 
 Can you show me an example where you… Laat een voorbeeld zien waar je… 
 What differences are there… Wat zijn de verschillen… 
 What is going on at this point… Wat gebeurt hier… 
 Can you demonstrate… Kan je laten zien hoe… 
 Explain… Leg uit… 
 Illustrate… Licht toe… 
APPLYING How will you go about… Hoe ga je te werk… 
 What will you do to… Wat ga je doen om… 
 Can you think of (or show me) an instance 

where… 
Kun je een voorbeeld bedenken (of 
laten zien) waar… 

 How will you carry out… Hoe ga je … uitvoeren. 
ANALYSING How might it have been different if… Hoe zou het anders zijn geweest als… 
 What happens in the bit when you… Wat gebeurt er als je… 
 Can you explain what went on as you were 

doing that bit where… 
Kun je uitleggen wat er gebeurde 
terwijl je bezig was, toen… 

 Compare that with… Vergelijk dat met… 
 Can you distinguish between that and… Kan je onderscheid maken tussen dat 

en… 
 Are you able to describe how you… Kan je beschrijven hoe je… 
SYNTHESIS What would happen if you were to put your 

ideas together with hers… 
Wat zou er gebeuren als je jouw 
ideeën zou combineren met die van 
haar… 

 What would happen if you changed that bit 
where… 

Wat zou er gebeuren als je dat stukje 
daar zou veranderen… 

 How could you do this differently… Hoe zou je dit anders kunnen doen… 
EVALUATING What was successful… Wat was succesvol… 
 What changes might you make… Wat zou je anders doen… 
 Can you justify why… Kan je rechtvaardigen waarom… 
 How do you feel about… Hoe denk je over… 
 Why do you think that… Waarom denk je dat… 
 Are you able to suggest how… Kan je voorstellen hoe… 
CREATING Can you come up with a solution where… Kun je een oplossing bedenken waar… 
 Are you able to devise… Kan je bedenken… 
 Can you generate… Kan je genereren… 
 How about a different response… Wat dacht je van een andere reactie… 
 What would that look like if… Hoe zou dat eruitzien als… 
 What would that sound like if… Hoe zou dat klinken als… 
 How would that be made up… Hoe zou dat ontwikkeld worden… 
 Can you produce… Kan je … maken. 

Tabel 8 Standaard vraagstelling gekoppeld aan taxonomie van Bloom (bewerking van Savage, 2010, p. 103)  
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Bijlage 3 – Inhoudsanalyse schoolboeken 
In deze bijlage is de inhoudsanalyse van de schoolboeken toegevoegd. Aan de hand van kleurcodes is de inhoud van de vijfentwintig geanalyseerde 

paragrafen vergeleken met de kerndoelen. De kleur van de gearceerde tekst in tabel 10 correspondeert met de kleur van de kerndoelen uit tabel 9. Voor 

een deel van de onderdelen in tabel 10 die niet gearceerd zijn, geldt dat gesproken kan worden van curriculair surplus.     

Vak Niveau vwo 

Economie 5.1.1 Je kan een presentatie geven over het functioneren van de overheid. 

5.2.1 Je kan in verschillende situaties het eigen belang afzetten tegen het 
algemeen belang en hoe dit kan leiden tot belangenverstrengeling. 

7.4.1 Je kan uitleggen waarom Nederland onderdeel uitmaakt van de EU en het 
soms lastig is om op economisch gebied samen te werken. 

Geschiedenis 10.3.1 Je legt een relatie tussen Europese eenwording, de Tweede Wereldoorlog 
en de Koude Oorlog. 

Aardrijkskunde 3.2.1 Je beschrijft, verklaart en waardeert het migratiebeleid van Nederland en 
de Europese Unie. 

6.1.1 Je hebt een mening over de voornaamste cultuurgebieden op de wereld. 

6.1.2 Je creëert een regionale identiteit voor een zelfgekozen gebied. 

6.2.1 Je beschrijft en verklaart de veranderingen van grenzen vanuit verschillende 
dimensies. 

6.3.1 Je waardeert en voorspelt de rol van de Europese Unie in de wereld. 

Tabel 9 Kerndoelen over de EU voor het vwo in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

Methode Leerjaar Paragraaf Leerdoelen Tussenkoppen Begrippen/onderwerpen Samenvatting 

De Wereld 
Van 

3 vwo 3.8 - Je weet in welke belangrijke 
internationale organisaties 
Nederland samenwerkt. 
- Je kent het belang van de 
Europese Unie voor Nederland. 
- Je kent voorbeelden van 
eenwording en verbrokkeling in 
Europa 

Politieke 
globalisering 

- Internationale betrekking 
- Politieke globalisering 

- De NAVO 
- De VN 

Introductie van het begrip politieke globalisering en benoeming van 
NAVO en VN als internationale organisaties waar Nederland lid van is. 

Nederland en de 
Europese Unie 

- Samenwerkingsverband op economisch en politiek terrein 
- Handelsland Nederland 
- Afzetmarkt 

- Vrij verkeer van goederen, persoenen, 
kapitaal en diensten 

- Dezelfde munteenheid 
- Nederlandse export 

Nederland is ook lid van de Europese Unie. Een organisatie die 
samenwerkt op economische en politiek terrein. Opgericht voor vrede en 
welvaart en tegenwoordig erg belangrijk voor Nederlandse economie. 
Enkele economische voordelen: vrij verkeer, zelfde munt, grote 
afzetmarkt.  

Europese integratie - Europese integratie 
- Zelfstandige landen die samenwerken 
- Akkoord van Schengen 

- Invoering van de euro 
- Eurozone 

Uitleg van het begrip Europese integratie. De EU is gegroeid van 6 naar 27 
lidstaten. Twee belangrijke gebeurtenissen in proces van integratie: 
Akkoord van Schengen en invoering van de euro. 

Verbrokkeling in 
Europa 

- Voor- en tegenstanders 
- Beslissingen op Europees en nationaal niveau 
- Duur lidmaatschap 

- Eurocrisis 
- Migrantencrisis 
- Brexit 

Uitleg dat de EU ook tegenstanders kent. Belangrijkste redenen zijn verlies 
aan soevereiniteit en duur lidmaatschap. Drie gebeurtenissen als 
voorbeeld van meningsverschillen in EU: eurocrisis, migrantencrisis en 
Brexit.  

De Geo 2 vwo 4.3  - Je weet hoe de Europese Unie 
is ontstaan. 
- Je weet wat de doelen zijn van 
de Europese Unie. 
- Je weet wat de voordelen en 
nadelen zijn van de interne 
markt. 
- Je weet welke regionale 
economische verschillen er in 
Europa zijn en hoe je die kunt 
verklaren. 
- Je weet op welke manieren 
gebruik wordt gemaakt va de 
regionale ongelijkheid in 
Europa. 

Europese 
eenwording 

- Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
- Oorlog voorkomen en welvaart creëren 
- De Europese Unie 

 

- Eenwording 
- Dictatuur 
- Communisme 

Redenen voor de Europese eenwording: vrede en welvaart. Ontwikkeling 
van het aantal lidstaten. Eerst uitbreiding in Zuid-Europa na einde 
dictaturen. Later ook Oost-Europa na val communisme. In 2019 vertrek 
van VK. 

Eenheid? - Verschillende volken met eigen cultuur 
- Multicultureel 
- Verenigd in verscheidenheid 
- Europees Parlement 
- Politieke eenheid door Europese wetten 
- Economisch machtsblok 

- Vrij verkeer van goederen, diensten, 
personen en geld 

- Interne markt 
- Afzetmarkt 
- Gemeenschappelijke munt 
- Schengenlanden 

Europa is multicultureel: bestaat uit veel volken met hun eigen cultuur. 
Politieke samenwerking, maar vooral economisch machtsblok. Voordeel 
van vrij verkeer en de interne markt is een grote afzetmarkt. Andere 
voordelen zijn een gemeenschappelijke munt en geen grenscontroles 
tussen Schengenlanden. 

Of toch geen 
eenheid? 

- Economische scheiding tussen landen NW en ZO 
- Beroepsbevolking in primaire sector 
- Jeugdwerkloosheid 

 

- Vrije verkeer van arbeid en goederen 
- Arbeidsmigranten 

Grote economische verschillen tussen Europese landen. Landen in het 
noorden en westen relatief welvarend, landen in het zuiden en oosten 
relatief arme en minderontwikkeld. Arbeidsmigratie kan verschillen 
tussen landen verkleinen.  
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- Je weet welke 
migratiestromen er zijn binnen 
Europa en hoe je die kunt 
verklaren. 

Migratie - Ruimtelijke verschillen hebben demografische gevolgen 
- Selectieve migratie 
- Vertrekgebieden 

- Plattelandsgebieden 
- Vergrijzing 
- Ontgroening 

De economische verschillen leiden ook tot demografische verschillen. Er is 
sprake van selectieve migratie omdat vooral jongeren migreren. In de 
vertrekgebieden leidt dit tot vergrijzing en ontgroening. 

Nobelprijs voor de 
Vrede 

- Nobelprijs voor de Vrede 
- Verdienstelijk gemaakt voor de bevordering van de vrede 
- Verzoening tussen Frankrijk en Duitsland 

- Hereniging Oost- en West-Europa 
- Verzoening op de Balkan 

De EU heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen doordat het Europese 
project heeft geleid tot verzoening tussen Frankrijk en Duitsland, de 
hereniging tussen Oost- en West-Europa en de verzoening op de Balkan. 

4.4  - Je weet waarom vluchtelingen 
naar de EU willen komen. 
- Je weet via welke route(s) 
vluchtelingen tegenwoordig 
naar de EU komen. 
- Je weet waarom men over een 
vluchtelingenprobleem spreekt. 
- Je weet welke maatregelen de 
EU neemt om de stroom 
vluchtelingen naar de EU te 
beperken. 

De buitengrenzen 
van de EU worden 
streng bewaakt 

- Opheffen controles aan binnengrenzen 
- Buitengrenzen 
- Illegale migranten 
- Schengenlanden 

- Frontex 
- Fort Europa 
- Vluchtelingen 

Door de samenwerking tussen de Schengenlanden zijn grenscontroles 
langs binnengrenzen opgeheven. Aan de buitengrenzen zijn controles 
door Frontex juist strenger geworden vandaar dat voor vluchtelingen ook 
wel van Fort Europa wordt gesproken. 

Interne markt - Interne markt 
- Migratie 

- Arbeidsmigrant 
- Kennismigranten 

Door de interne markt is het voor arbeidsmigranten van buiten de EU 
lastiger om de EU in te komen. Dat is anders voor kennismigranten. 

Migranten naar de 
EU 

- Economische vluchtelingen 
- Economische migranten 

- Ontheemden Twee hoofdredenen voor migratie naar EU. Enerzijds economische 
vluchtelingen/migranten, anderzijds oorlogsvluchtelingen. Wanneer deze 
in eigen land blijven wordt gesproken van ontheemden. 

Vluchtroutes - Asielzoekers 
- Internationale luchthavens in EU 

- Zeeroutes Sinds regelgeving voor luchtvaarmaatschappijen komen asielzoekers 
voornamelijk illegaal over zee naar Europa. 

Risicovolle overtocht - Middellandse Zee - Risicovolle overtocht Een schets van de risicovolle overtocht. 

Vluchtelingendeal 
tussen de EU en 
Turkije 

- Opvangen migranten in Turkije 
- Financiële steun 

- Afschaffing visumplicht voor Turken Korte samenvatting van de EU-Turkije deal over het opvangen van 
vluchtelingen in ruil voor geld. 

3 vwo 4.4 - Je weet het ontstaan en de 
uitbreiding van de EU. 
- Je weet de redenen voor 
meningsverschillen tussen de 
EU-landen. 
- Je weet de oorzaken voor de 
Brexit. 
- Je weet welke mogelijkheden 
het Verenigd Koninkrijk heeft 
om de EU te verlaten. 
- Je weet de betekenis en het 
gevaar van de backstop. 

Wat is de EU? - Vrede en welvaart na Tweede Wereldoorlog 
- Interne markt 
- Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en geld 
- Afzetmarkt 
- Samenwerking over asielbeleid, politie en justitie 

- Gemeenschappelijke munt 
- Meningsverschillen over geld en vrij 

verkeer 
- Referendum voor Brexit 

Korte geschiedenis van de Europese Unie. Opgericht voor vrede en 
welvaart. Later veel economische samenwerking die leidt tot interne 
markt met als voordeel grote afzetmarkt. Andere voordelen zijn vrij 
verkeer en gemeenschappelijke munt. Ook meningsverschillen over geld 
en vrij verkeer. Uiteindelijk Brexit-referendum over verlaten EU door VK. 

Remain or leave? - Meer zeggenschap over eigen politiek en economie 
- Handelsovereenkomsten 
- Douane-unie 
- Invoerheffingen 

- Meer controle over migratie 
- Contributie/belastingen 
- Leavers 

VK was onderdeel van de douane-unie wat betekende dat er gelijke 
invoerheffingen bestonden met andere EU-landen. Redenen voor leavers 
om EU te verlaten is meer zeggenschap over politiek, 
economie/handelsverdragen en migratie.  

Mogelijkheden - Harde Brexit 
- Zachte Brexit 

- Nieuw referendum Samenvatting van de mogelijkheden van een harde of zachte Brexit met 
de bijbehorende afspraken. 

Backstop - Backstop - Grens Ierland en Noord-Ierland Uitleg van het probleem over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland 
met de backstop als oplossing. 

Visserij - Afspraken over visserij 
- Gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU 

- Territoriale wateren Overzicht van de afspraken over de visserij nu VK niet meer onder 
gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU valt. 

buiteNLand 3 vwo 3.4 - Je kent de regionale gevolgen 
van de opwarming van de aarde 
voor Europa en de belangrijkste 
EU-afspraken over de 
energietransitie. 
- Je begrijpt de Europese 
maatregelen om de 
energietransitie mogelijk te 
maken en het nut van 
klimaatadaptatie. 
- Je kunt op een kaart aangeven 
welke gevolgen van de 
opwarming van Europa waar 
optreden en welke gebieden 
het meest kwetsbaar zijn. 

Bedreigingen voor 
Europa 

- Opwarming van de aarde 
- Industriële revolutie 

- Klimaatrecords sneuvelen 
- Politieke spanningen 

Opsomming van de gevolgen van klimaatverandering voor Europa zoals 
komst nieuwe insecten, nieuwe besmettelijke ziekten en veranderende 
toegang tot drinkwater. 

Regionale 
verschillen 

- Opschuiven klimaatzones naar het noorden 
- Toename perioden van met extreem weer 

- Stijgende zeespiegel 
- Kwetsbare gebieden 

Uitleg over de meest kwetsbare gebieden: Middellandse Zeegebied, 
berggebieden, dichtbevolkte rivier- en kustvlakten en het poolgebied. 

De aanpak van de 
EU 

- Klimaatakkoord van Parijs 
- Minder CO2 uitstoot 
- Minder energieverbruik 

- Energiebesparing 
- Energierotondes 
- Klimaatadaptatie 

Uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs met daarin de actiepunten 
die de Europese Unie moet ondernemen. 20 procent van het EU-budget 
gaat naar klimaatverandering en klimaatadaptatie. 

4.4 - Je weet waar in Europa 
conflicten waren en zijn. 
- Je begrijpt waar en waarom in 
Europa conflicten dreigen te 
ontstaan. 
- Je kunt mogelijke 
conflictgebieden in Europa op 
een kaart aanwijzen. 

Grenzen en 
autonomie in 
Europa 

- Natuurlijke grenzen 
- EU-lidstaten 
- Markteconomie 
- Handhaven EU-wetten 
- Stabiele democratie 
- Rechtsstaat 

- Onafhankelijke rechters 
- Mensrechten 
- Minderheden beschermen 
- Separatistische bewegingen 
- Autonomie 

Discussie over de grenzen van Europa: natuurlijk of staatskundig? 
Opsomming van de eisen waaraan lidstaten moeten voldoen: 
markteconomie, handhaven EU-wetten, democratie, rechtsstaat, 
mensenrechten, minderheden beschermen. Sommige minderheden 
vormen separatistische bewegingen. Andere minderheden willen enkel 
meer autonomie. 

Conflicten in Europa - Conflict Noord-Ierland tussen protestanten en katholieken 
- The Troubles 
- Conflict Baskenland 

- Autonomie 
- Voormalig Joegoslavië 
- Nieuwe staten 

Overzicht van een drietal recente conflicten in Europa: The Troubles in 
Noord-Ierland, autonomiestrijd in Baskenland, uiteenvallen Joegoslavië na 
dood Tito. 

Heeft de EU zelf 
vijanden? 

- EU bedreigd door interne en externe krachten 
- Sovjet-Unie 
- Aansluiting voormalig Oostbloklanden bij NAVO 
- Inval Rusland in Georgië en Oekraïne 
- Russische minderheden 
- Baltische staten 

- Annexatie of militaire invasie 
- Cyberoorlog 
- Trollen 
- Nationalistische groeperingen 
- Jihadistische aanslagen 
- Social media 

Een aantal dreigingen voor Europa worden besproken, waaronder de 
dreiging van Rusland wegens de eerdere invallen in Oekraïne en Georgië. 
De Baltische staten vrezen ook voor annexatie. Daarnaast vreest de EU 
een cyberoorlog. Andere bedreigingen worden gevormd door 
nationalistische groeperingen, jihadistische aanslagen en social media. 

5.4 - Je weet welke groepen 
migranten naar Europa zijn 
gekomen. 
- Je begrijpt waarom het 
migratiepatroon van 

Koloniale migratie - Koloniale migranten - Oude koloniën Introductie koloniale migranten en link migratie met oude koloniën. 

Arbeidsmigratie - Arbeidsmigranten 
- Gastarbeiders 
- Landbouwgebieden van Spanje, Portugal, Italië en 

Griekenland 
- Retourmigratie 

- Arbeidsmigratie uit Marokko, Algerije, 
Tunesië en Turkije 

- Oost-Europese arbeidsmigranten na val 
Berlijnse muur 

Overzicht van de ontwikkeling van groepen arbeidsmigranten. Eerst uit 
Zuid-Europese landen. Na retourmigratie van deze migranten 
voornamelijk migranten uit noordelijk Afrika en Turkije. Na val van muur 
ook veel Oost-Europese gastarbeiders. Derde groep migranten bestaat uit 
kennismigranten.  
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arbeidsmigranten en van 
vluchtelingen verschilt. 

- Je kunt aan 
de hand van het 
waardenkwadrant je mening 
geven over de verschillende 
houding(en) van Europese 
landen tegenover migranten. 

- Bestemmingslanden - Hoopopgeleide migranten en 
internationale studenten 

Vluchtelingen en 
asielzoekers 

- Vluchtelingen 
- Piek in vluchtelingenmigratie door oorlog in voormalig 

Joegoslavië 
- Piek in vluchtelingenmigratie door oorlogsgeweld in 

Midden-Oosten en Afrika 

- Smokkelaars 
- Routes via Turkije en Griekenland, Spanje 

en Italië met gammele boten over zee 

Overzicht van het verloop van vluchtelingenmigratie via twee pieken door 
oorlogsgeweld in voormalig Joegoslavië en het Midden-Oosten en Afrika. 
Ook overzicht van routes en landen waar de meeste migranten aankomen 
en landen die de meeste vluchtelingen opnemen. 

Gevolgen van 
immigratie 

- Discussie over migratie 
- Opvang van vluchtelingen 
- Komst van arbeidsmigranten 

- Spanningen tussen EU-lidstaten 
- Afspraken binnen EU 

Migratie leidt tot spanningen tussen EU-lidstaten. Daarom zijn er 
afspraken over het opnemen van vluchtelingen. Er worden drie landen 
omschreven: landen waar vluchtelingen aankomen die pleiten voor een 
eerlijke verdeling; voormalig Oostbloklanden die grenzen willen sluiten 
wegens grote onbekendheid met buitenlanders; Noordwest-Europese 
landen die relatief veel vluchtelingen opnemen. 

Humboldt 1 havo/vwo 3.2 - Je weet voorbeelden van 
binnenlandse en buitenlandse 
migratie in Europa. 
- Je begrijpt de oorzaken van de 
migratie in en naar Europa. 

Migratie in Europa  - Minder aantrekkelijke gebieden om te wonen 
- Migratie = verplaatsing 

- Binnenlandse migratie 
- Plattelandsgebieden 

Sommige gebieden, zoals plattelandsgebieden, zijn minder aantrekkelijk 
om te wonen. Mensen trekken daar weg. Blijven ze binnen hun land, dan 
is er sprake van binnenlandse migratie. 

Verhuizen naar een 
ander land 

- Buitenlandse migratie 
- Tijdelijk verhuizen/voor een langere tijd 
- Emigratie 
- Immigratie 

- Welvarend land 
- Hogere lonen 
- Werkloosheid 
- Braindrain 

Wanneer iemand tijdelijk naar het buitenland vertrekt is er sprake van 
buitenlandse migratie. Is dit permanent, dan is er sprake van emigratie. 
Wanneer iemand het land binnenkomt, spreken we van immigratie. In 
Duitsland is er veel oost-west migratie om de het westen welvarender is. 
Vooral jonge goedopgeleide mensen verhuizen: braindrain. 

Migratie naar 
Europa 

- Europa is welvarend 
- Aantrekkelijk voor mensen buiten Europa 
- Noord-Afrika 
- Weinig werk 

- Oorlog en onderdrukking 
- Gammele bootjes 
- Middellandse Zee 
- Italië en Spanje 

Veel Noord-Afrikanen steken de Middellandse Zee over omdat het eigen 
land minder welvarend is dan Europa of omdat er sprake is van oorlog of 
onderdrukking. 

3.3 - Je weet welke landen lid zijn 
van de EU. 
- Je begrijpt wat de voordelen 
zijn van samenwerking binnen 
de EU en je kunt daar 
voorbeelden van geven. 
- Je begrijpt dat toetreding tot 
de EU ook nadelen heeft en je 
kunt daar voorbeelden van 
geven. 
- Je begrijpt waarom uitbreiding 
van de EU-migratie tot gevolg 
kan hebben. 

Europese Unie - Samenwerken op economisch gebied 
- Vrij verkeer van mensen, producten en geld 
- Organisatie voor de samenwerking 
- Europese Unie (EU) 
- Samenwerking op gebied van onderwijs, cultuur en politie 
- Europese Integratie 
- Lidstaten betalen geld 

- Meer zeggenschap over eigen regio 
- Regionalisme 
- Cultuur 
- Minderheid 
- EU stelt geld beschikbaar om regionale 

verschillen te beperken 

In 1951 zijn een aantal Europese landen gaan samenwerken, met name op 
economisch gebied. Voor de samenwerking hebben de landen de 
Europese Unie (EU) opgericht. Het aantal lidstaten is uitgebreid en de 
unie is ook op meerdere vlakken gaan samenwerken. Dit heet Europese 
integratie. Landen betalen geld en daarmee investeert de EU in allerlei 
projecten. Sommige gebieden willen meer zeggenschap over hun eigen 
regio: regionalisme. Dit heeft vaak met cultuur of met minderheden in 
een gebied te maken.  

Waarom 
samenwerken? 

- Economische voordelen 
- Meer klanten 

- Invoering van de Euro 
- Eén muntsoort 

Twee economische voordelen: meer klanten en één muntsoort. Geen 
verschillen meer tussen muntsoorten. Landen moesten wel aantonen dat 
hun economie sterk genoeg was. 

Niet mogen… - Regels en wetten van de EU 
- Ambtenaren en rechtbanken 
- Zwakke economie 

- Verouderde industrie 
- Moderne bedrijven in EU 
- Werkloosheid 

Sommige landen willen toetreden, maar mogen nog niet omdat ze niet 
voldoen aan regels en wetten van de EU, een zwakke economie hebben, 
een verouderde industrie hebben.  

Niet willen… - Nadelen 
- Extra wetten en regels 
- Kost geld 

- Zelf wetten en regels willen bepalen 
- Rijkere EU-landen betalen voor de 

ontwikkeling van armere landen 

Ook nadelen verbonden aan lidmaatschap. Extra regels en wetten waar 
een land zich aan moet houden terwijl sommige landen die regels en 
wetten liever zelf maakt. Daarnaast betalen rijkere landen voor de 
ontwikkeling van armere landen. 

Memo 3 vwo 4.4 - Je kunt de oorzaken noemen 
die hebben geleid tot 
samenwerking van West-
Europese staten en beschrijven 
hoe die samenwerking zich 
heeft ontwikkeld. 
- Je kunt uitleggen waarom de 
Europese Economische 
Gemeenschap en later de 
Europese Unie zijn uitgebreid. 
- Je kunt uitleggen waarom 
sommige Europeanen twijfelen 
aan het nut van Europese 
samenwerking. 

Een verenigd Europa - Tweede Wereldoorlog 
- Angst voor oorlog 
- Angst voor communisme 
- Eén organisatie die toezag op de productie van kolen en 

staal 
- Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
- Afspraken over handel, transport en landbouw 
- Boerensubsidies 

- Overschotten aan wijn, melk, boter en kaas 
- Bredere samenwerking 
- Verdrag van Maastricht 
- Europese Unie 
- Europees Parlement 
- Gemeenschappelijke munt 

Korte geschiedenis van de EU. Na WOII twee redenen voor samenwerking: 
angst voor een nieuwe oorlog en angst voor het communisme. 
Samenwerking mondde uit in de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) waarin afspraken werden gemaakt over handel, transport en 
landbouw. Landbouwbeleid leidde tot boterbergen en melkplassen. Het 
succes van de Unie leidde tot uitbreiding en meer samenwerking. Dit 
leidde tot de oprichting van de Europese Unie na het Verdrag van 
Maastricht. Lidstaten hebben hun eigen regering en parlement, maar de 
unie heeft ook een eigen bestuur. In 2002 werd een gemeenschappelijke 
munt ingevoerd die de handel vereenvoudigde. 

Uitbreiding - Parlementaire democratie 
- Spanje, Portugal en Griekenland voormalige dictaturen 
- Profiteren van Europese subsidies en gunstige 

handelsvoorwaarden 
- Communisme 

- Welvaart in Oost-Europa gestegen 
- Verdrag van Schengen 
- Vrij verkeer van personen 

De EU breidde om twee redenen uit. Toetredende landen werden vaak 
welvarender door hun lidmaatschap. Daarnaast zorgde toetreding ervoor 
dat de democratie gehandhaafd werd. Om het personenverkeer tussen 
landen te bevorderen werd het Verdrag van Schengen gesloten. Hierdoor 
konden vooral Oost-Europeanen in andere Europese landen gaan werken 
waardoor de welvaart in Oost-Europa toenam. 

Euroscepsis en 
Brexit 

- Ontevredenheid 
- ‘Brussel’ heeft te veel macht 
- Te veel geld naar armere lidstaten ten koste van eigen 

welvaart 

- Verdrijving op de arbeidsmarkt door Oost-
Europeanen 

- Euroscepsis 
- Economische grootmachten 
- Brexit 

Er bestaat onder lidstaten ook ontevredenheid over de EU. Het gevoel 
bestaat dat ‘Brussel’ te veel macht heeft, dat er te veel geld naar armere 
lidstaten gaat en dat Oost-Europeanen banen innemen van werknemers 
uit het eigen land. Deze houding noemen we euroscepsis. Het VK is om 
dergelijke redenen uit de EU gestapt: Brexit. Andere zeggen dat de 
welvaart hierdoor afneemt en dat de EU minder sterk staat tegenover 
andere economische machtsblokken. 

7.3 - Je kunt uitleggen hoe de 
Europese Unie wordt bestuurd. 

Democratie in 
Europa 

- De Europese Commissie 
- ‘Dagelijks bestuur’ 
- Voorstellen voor nieuwe wetgeving en uitvoeringen 

beslissingen 
- Eurocommissarissen 
- Het Europees Parlement 

- Verkiezingen 
- Controleert activiteiten van lidstaten 
- Besluit over Europese wetten en begroting 
- Raad van Ministers (de Raad) 
- Europese Raad 

Overzicht van de belangrijkste onderdelen van het bestuur van de 
Europese Unie: Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van 
Ministers, Europese Raad.  
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Feniks 3 havo 
(leerboek)/3 
vwo 
(opdrachten) 

7.3 - Hoe leidde de wederopbouw 
in de West-Europese landen tot 
het begin van de Europese 
integratie? 

The Red Scare - Europa, Sovjet-Unie, VS 
- VS hoofdrol in internationale politiek 
- Supermacht 
- Scheidsrechter op het wereldtoneel 
- Onderhandelingspositie 

- Atoomwapen 
- Communisten 
- Trumandoctrine 
- ‘het Rode Gevaar’ 
- Marshallplan 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de VS een supermacht op het 
wereldtoneel. De VS zien in dat een verdere uitbreiding van het 
communisme, ‘het Rode Gevaar’, niet alleen door politiek en militair 
ingrijpen mogelijk is. Via het Marshallplan proberen de VS ook 
economische het gevaar te stoppen.  

Hulp en eigenbelang - Snelle wederopbouw en welvaartsexplosie 
- Oost-Europese landen mochten steun niet accepteren 
- Stalin 
- Invloedssfeer 

- Marshallhulp: ‘briljante combinatie van 
hulp en verlicht eigenbelang’ 

- Oplevende Europese markt 
- Industrialisering en schaalvergroting 

Door de Marshallhulp kende West-Europa een snelle wederopbouw en 
een welvaartsexplosie. Daar hadden de VS economische gezien zelf ook 
baat bij. Daarnaast zorgden nieuwe technieken en productietechnieken 
ervoor dat de Europese economie snel industrialiseerde en was er sprake 
van schaalvergroting. Oost-Europese landen mochten geen hulp 
accepteren omdat deze landen tot de invloedssfeer van Stalin behoorden. 

Europese integratie - Marshallhulp: hulp onder de voorwaarde van meer 
samenwerking 

- Organisatie voor Europese Economische Samenwerking 
- Economische integratie 
- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
- Minder concurrentie tussen Frankrijk en Duitsland door 

samenwerking 

- Handhaven van de vrede 
- Verdrag van Rome 
- Europese Economische Gemeenschap 

(EEG) 
- Uitbreiding lidstaten 
- Europese Unie 
- Kandidaat-lidstaten 

De VS verbonden een als voorwaarde aan de Marshallhulp dat Europese 
landen meer gingen samenwerken. Deze samenwerking was voor het 
eerst ‘vrijwillig’ en niet militair afgedwongen. Deze samenwerking breidde 
zich via de OEES, EGKS, EEG uit naar de Europese Unie. Vandaag de dag 
zijn er nog een aantal (potentiële) kandidaat-lidstaten. 

Brusselse regelzucht 
én onmacht 

- Voordelen van EU: vrede, één gemeenschappelijke munt, 
betere economische samenwerking en daardoor meer 
economische groei en werkgelegenheid, vrij reizen, 
gezamenlijke afspraken over het milieubeleid, Europese 
studiebeurzen en uitwisselingen van studenten.  

- Overmaat aan regels op detailgebieden 
- Maat van een glas bier en dikte van een fietsband 
- Ongenoegen over ‘Brusselse regelzucht’ 

- Afwijzing herziening Europese Grondwet in 
referendum 

- Financiële wereldcrisis 
- Economische stagnatie en werkloosheid 
- Aanzwellende groep vluchtelingen 
- Minder bereidheid voor onderlinge steun 
- Populistische politici 
- Referendum over Brexit 

Opsomming van een aantal voordelen van de EU. Daarnaast ook een 
aantal kritiekpunten op de EU. Een toenemende ‘Brusselse regelzucht’ op 
detailgebied. Daarnaast de wereldwijde economische crisis die de 
onderlinge solidariteit op de proef stelde, evenals de vluchtelingencrisis. 
Ook de Brexit als voorbeeld van ongenoegen over de EU. 

3 havo 
(leerboek)/3 
vwo 
(opdrachten) 

10.2 Wat waren de gevolgen van het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
voor Europa? 

Van 2014 terug naar 
1989 

- De Krim 
- Russische inval 
- Westerse uitbreiding tot Zwarte Zee 
- Warmwaterhavens van Rusland 
- Schending Oekraïense soevereiniteit 

- Derde Wereldoorlog 
- Nieuwe Koude Oorlog 
- Uiteenvallen Sovjet-Unie: einde aan 

supermacht en machtsevenwicht tussen 
twee ideologische blokken 

- Nieuwe wereldorde 

In 2014 annexeerde Rusland de Krim om uitbreiding van de EU richting 
het Oosten en de Zwarte Zee te voorkomen. Na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie was het wereldtoneel verandert. Rusland was geen 
supermacht meer. Maar hoe is deze situatie tegenwoordig, na de inval 
van Rusland in Oekraïne? 

Oost-Europa - Val communisme 
- Onafhankelijkheid voormalig Sovjetstaten 
- Val van de Muur 
- Val communistische regimes 
- Democratisch gekozen regeringen 

- Nieuwe politieke koers 
- Geen democratische traditie 
- Economieën naar communistisch model 
- Opleving van nationalisme 
- Gewelddadige conflicten in Joegoslavië 

Na de val van de Sovjet-Unie en het communisme kwamen er in de 
voormalig Oostbloklanden nieuwe democratisch gekozen regeringen. 
Deze overgang verliep niet probleemloos, omdat deze landen ingericht 
waren volgens het communistische systeem. In Joegoslavië leidde de 
onafhankelijkheidsstrijd tot extreem gewelddadige conflicten. 

Joegoslavië valt 
uiteen 

- Joegoslavië 
- Federatie 
- Afscheiding Slovenië 
- Afscheiding Kroatië en Bosnië 
- Servië wilde groot Joegoslavië onder Servisch bestuur 

- ‘het drama Srebrenica’ 
- Nederlandse VN-soldaten 
- Servische nationalisten 
- Etnische zuiveringen 

Na de afscheiding van Slovenië van de voormalige federatie Joegoslavië 
wilde ook andere landen zich afscheiden. Dit leidde tot conflicten omdat 
Servië een groot Joegoslavië onder Servisch bestuur wilde. In Nederland is 
het conflict vooral bekend vanwege ‘het drama Srebrenica’ waar onder 
leiding van Servische nationalisten etnische zuiveringen plaatsvonden. 

West-Europa - Europese eenwording in jaren ’90 in stroomversnelling 
- EGKS 
- Samenwerking op het gebied van kolen en staal 
- Herstel oorlogsschade, onderlinge concurrentie 

voorkomen, drang naar oorlog inperken 
- Verder samenwerking groeide vanuit economie 
- Vrije verkeer van personen en goederen 

- Meer politieke samenwerking 
- Samenwerking op het gebied van veiligheid 

en justitie 
- ‘Brussel’ 
- Reële politieke macht 
- Uitbreiding met Oost-Europese lidstaten 
- Vrijemarkteconomie 
- Democratie 

De Europese samenwerking in de EGKS was om oorlog te voorkomen en 
welvaart te creëren. Stroomversnelling van samenwerking in jaren ’90 
onder andere door vrij verkeer van goederen en personen. Ook meer 
politieke samenwerking. Oost-Europese landen wilden zich aansluiten bij 
EU om ook een vrijemarkteconomie en democratie te worden.  

Bron 15: 
Ontwikkeling van de 
Europese Unie 

- Benelux 
- EGKS 
- EEG 
- Verdrag van Schengen 
- Verdrag van Maastricht 

- Europese Unie 
- Invoering één munt 
- Eurozone 
- Uitbreiding lidstaten in 2004 

Tijdlijn van de ontwikkeling van de Europese Unie sinds 1948. 

Nieuwe glorie voor 
Rusland 

- Aansluiting voormalig communistische Oost-Europese 
landen bij EU 

- Overwinning van de democratie en het kapitalisme 
- NAVO 
- Verzekering tegen nieuwe machtsontplooiing Rusland 
- Poetin beschouwt uitbreiding als vernedering en 

bedreiging 
- Euraziatisch blok 

- Barrière tegen het Westen 
- Oost-Oekraïne en de Krim 
- MH17 
- Gedeeltelijke handelsboycot 
- Maatregelen tegen invoer producten uit EU 
- Tweedracht tussen Rusland en EU, maar 

ook tussen EU-landen onderling 

Als antwoord op de Europese uitbreiding naar het Oosten zocht Rusland 
naar een barrière tegen deze Westerse uitbreiding. Dit leidde tot de 
annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne waarbij ook MH17 
neerstortte. Dit leidde tot een handelsboycot van de EU waarop Rusland 
reageerde met maatregelen tegen de invoer van producten uit de EU. Dit 
leidde tot spanningen tussen Rusland en de EU, maar ook tussen lidstaten 
van de EU zelf. 

Geschiedenis 
werkplaats 

3 vwo 4.4 Herstel van Europa: 
- De Europese 

integratie 
(KA/TV 10) 

- Europese 
samenwerking 
(KD 45) 

Stunde null - Stunde null: Duitsland moest opnieuw beginnen 
- Geallieerde bombardementen, verwoeste steden 
- Rode Leger 

- Sudeten-Duitsers 
- Heimatvertriebenen 
- Hongersnood 

Na de capitulatie lag Duitsland in puin. In het oosten werd land verloren 
aan Polen en Tsjechoslowakije. Miljoenen Heimatvertriebenen trokken 
naar het westen. Door de grote vernielingen leden veel mensen honger. 

Benelux en EGKS - Samenwerken om welvaart te stimuleren 
- Geleerd van crisis in jaren ‘30 
- Nederlandse regering in ballingschap gaat samenwerken 

met België en Luxemburg 
- Gezamenlijke invoertarieven 
- Gemeenschappelijke markt 
- Benelux 

- Einde aan eeuwenoude vijandschap 
Frankrijk en Duitsland 

- Oorlog voorkomen 
- Konrad Adenauer 
- Bondskanselier en minister van 

Buitenlandse Zaken 
- Bondsrepubliek binden aan VS en Europa 

Het begin van de Europese samenwerking begon al met afspraken tijdens 
de oorlog over de oprichting van de Benelux. Men had geleerd dat 
samenwerking nodig was om meer welvaart te creëren. Binnen de 
Benelux golden gemeenschappelijke invoertarieven waardoor een 
gemeenschappelijke markt ontstond. De samenwerking werd uitgebreid 
door o.a. de Marshallhulp, waarbij de VS aanstuurden op meer 
samenwerking. De Duitse Bondskanselier Konrad Adenauer zocht 
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- Marshallhulp - Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal 

toenadering bij de VS en Europa om te voorkomen dat Duitsland opnieuw 
gevaarlijk zou worden. Samen met Frankrijk, de Benelux en Italië werden 
de kolen- en staalindustrie onder een gemeenschappelijk bestuur gesteld: 
De EGKS.  

De EEG - Wederopbouw verliep goed 
- Uitbreiding samenwerking 
- Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
- Eén markt 
- Vrije handel tussen lidstaten 
- Gemeenschappelijke tarieven voor de buitenwereld 
-  

- Europese Commissie 
- Dagelijks bestuur 
- Brussel 
- Spectaculaire economische groei 
- Uitbreiding lidstaten 

De EGKS was een succes en leidde tot een snelle wederopbouw en 
welvaartsstijging. De samenwerking werd vooral op economisch gebied 
uitgebreid met de EEG. In de EEG werd vrijhandel tussen lidstaten 
gerealiseerd en werden gemeenschappelijke tarieven voor de 
buitenwereld ingesteld. Het dagelijkse bestuur van de Europese 
Commissie was gevestigd in Brussel. De samenwerking leidde tot een 
spectaculaire economische groei die leidde tot een uitbreiding van het 
aantal lidstaten.  

Raad van Europa - Samenwerken om democratie te versterken 
- Raad van Europa 
- Parlementaire democratie 
- Rechtsstaat 

- Mensenrechten 
- Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens 
- Gerechtshof 

In 1949 werd de Raad van Europa opgericht om de democratie, rechtstaat 
en mensenrechten te beschermen. Het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens beschermt inwoners tegen landen die de mensenrechten 
schenden. 

Triomf van de 
democratie 

- Duitsland stabiele democratie 
- Democratische grondwet 
- Rust en welvaart 
- Groei Duitse economie 
- Volkswagen kever 

- Wirtschaftswunder 
- Democratie, welvaart en samenwerking 

gingen samen 
- Zuid-Europa 
- Militaire dictaturen 

De democratie pakte goed uit voor het Duitsland na de oorlog. De 
economie groeide explosief, het Wirtschaftswunder waar alle Duitsers van 
profiteerden. Ook in andere West-Europese landen ging het goed, 
vandaar dat ze er bij Zuid-Europese landen op aandrongen om ook lid te 
worden van de EU nadat in die landen de militaire dictaturen gevallen 
waren. 

Het verhaal van… 
Adenauer en De 
Gaulle 

- Verdwijnen Frans-Duitse vijandigheid 
- Charles de Gaulle 
- Konrad Adenauer 

- Frans-Duits vriendschapsverdrag 
- Symbolisch belang 

Korte passage over de vriendschap tussen Adenauer en De Gaulle die 
symbool stond voor de vriendschap tussen Duitsland en Frankrijk. 

4.8 Vergelijken in de tijd: Europese 
samenwerking 

Europese idealisten - Vrede, veiligheid en welvaart 
- Idealisten 
- Verenigen Europese naties 

- Samenwerkingsverdrag 1926 
- Staalproductie 
- Economische crisis 

In de 19e eeuw werd er al gedacht over Europese samenwerking. In 1926 
kwam het tot een samenwerkingsverband tussen Frankrijk, Duitsland, 
België en Luxemburg. Door de economische crisis van de jaren ’30 kwam 
daar niets van terecht. 

Samenwerking 
volgens de NSB 

- Economische crisis 
- Nationaal egoïsme 
- Nederlandse NSB 
- Bond van Germaanse volkeren 

- Germaanse statenbond 
- Germaanse eenheid 
- Germaans rijk 

Voorbeeld van samenwerking tijdens de oorlog vanuit de Nederlandse 
NSB. Het streven was naar een Germaanse statenbond. 

Het samengaan van 
de vlaggen 

- Europese samenwerking 
- Europese superstaat 
- Verenigde Staten van Europa 
- Samenwerking van onafhankelijke staten 
- Broederlijk naast elkaar hangende vlaggen 

- Nationalisme en samenwerking gingen 
samen 

- Militaire samenwerking in NAVO 
- EGKS en EEG 
- Europese Unie 

Na de WOII kwam Europese samenwerking op gang. Geen statenbond of 
federatie maar onafhankelijke staten die samenwerkten. Nationalisme en 
samenwerken gingen samen. Samenwerking op verschillende gebieden. 
Militair bijvoorbeeld de NAVO. EGKS groeide via EEG uit naar EU. 

6.3 Eenheid en verdeeldheid in 
Europa: 

- De Europese 
integratie 
(KA/TV 10) 

- Europese 
samenwerking 
(KD 45) 

De Sovjet-Unie valt 
uiteen 

- Communisme 
- Oostblok 
- Nationalisme 
- Veelvolkerenstaat 
- Verlangen naar nationale staat 
- Uiteenvallen Sovjet-Unie 

- Zetel in VN-veiligheidsraad 
- Tsjetsjenië 
- Militaire zwakte 
- Economisch herstel 
- Vladimir Poetin 
- Inval in Georgië 

Na de val van het communisme viel de Sovjet-Unie uiteen. Rusland raakte 
zijn positie als wereldmacht kwijt. Tijdens de inval in Tsjetsjenië werden 
de Russen vernederd vanwege hun verzwakte militaire materialen. Begin 
21e eeuw volgde economisch herstel en met de geslaagde invallen in 
Tsjetsjenië en Georgië liet Rusland zijn spierballen op het internationale 
toneel weer zien.  

Oorlog op de Balkan - Val communisme 
- Eind Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije  
- Burgeroorlog na onafhankelijkheid Slovenië en Kroatië 
- Etnische zuiveringen in Bosnië 

- Genocide 
- Bombardementen van de NAVO 
- Kosovo 

Na de val van het communisme wilden veel staten van het voormalige 
Joegoslavië onafhankelijk worden. Dit ging gepaard met een burgeroorlog. 
Servië probeerde hierbij onder ander Bosnië te behouden. Hierbij was 
sprake van etnische zuivering en genocide. 

De EU - Einde Koude Oorlog 
- Meer Europese eenheid 
- Hereniging Oost- en West-Duitsland 
- Bondskanselier Kohl 
- Europese samenwerking versterken 
- Europese integratie 
- Verdrag van Maastricht 

- Zelfde rechten voor Europese burgers 
- Vrij verkeer van personen, goederen, 

arbeid en kapitaal 
- Europese munt 
- Afschaffen onderlinge grenscontroles 
- Uitbreiding lidstaten 

De hereniging van Oost- en West-Duitsland leidde tot meer Europese 
samenwerking omdat men bang was voor een te machtig Duitsland. De 
leidde tot meer Europese integratie, vanaf 1992 in de Europese Unie. Alle 
Europese burgers kregen dezelfde rechten, er kwam vrij verkeer van 
goederen en personen, grenscontroles werden afgeschaft en er kwam een 
gemeenschappelijke munt. In de jaren daarna breidde de EU zich uit met 
nieuwe lidstaten. 

Wetgevende macht - Democratische staten 
- Verkiezingen voor Europees Parlement 
- Wetgevende macht 
- Raad van de Europese Unie, Raad van Ministers 

- Recht van initiatief 
- Europese Raad, Europese top 
- Vaste voorzitter 

De wetgevende macht in de Europese Unie ligt bij het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie/ Raad van Ministers. 
Eerstgenoemde heeft geen recht van initiatief, laatstgenoemde wel. 
Minimaal vier keer per jaar komen alle regeringsleiders van de lidstaten 
samen in de Europese Raad/ Europese top.  

Uitvoerende macht - Europese Commissie 
- Dagelijks bestuur 
- Commissaris 
- Commissievoorzitter 

- Indienen wetsvoorstellen 
- Uitvoeren Europees beleid en controleren 

of regels worden nageleefd door lidstaten 

Het dagelijks bestuur van de EU ligt bij de Europese Commissie. Hierin 
zitten 27 eurocommissarissen en een voorzitter. De Europese Commissie 
dient wetsvoorstellen in, voert het Europees beleid uit en controleert 
lidstaten. 

Europese regels - Brussel de hoofdstad van de EU 
- Steeds meer Europese regels 
- Gedetailleerde voorschriften 

- Veiligheidsvoorschriften 
- Unie van onafhankelijke staten 
- Op financieel gebied minder vrijheid 

Er zijn steeds meer regels die vanuit Brussel worden gemaakt, maar dat 
betreft voornamelijk heel gedetailleerde voorschriften. Op grotere 
vraagstukken heeft de EU minder slagkracht omdat alle lidstaten zelf nog 
veel verantwoordelijkheid hebben. Dit is minder op financieel gebied 
vanwege de gemeenschappelijke munt en het gemeenschappelijke beleid. 

Integraal 3 vwo 3.4 - Wat zijn de voordelen van 
economische samenwerking 
tussen landen? 

Europese Unie - Protectie 
- Wereldhandel, productie en welvaart 
- Tweede Wereldoorlog 

- Economische integratie 
- Onderling afspraken over economische 

samenwerking 

Korte geschiedenis over hoe de Benelux van drie landen uitgroeide tot de 
Europese Unie met 28 landen. Toenemende mate van economische 
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- Waarom werd in Europa een 
gemeenschappelijke 
munteenheid, de euro, 
ingevoerd? 
- Zijn er ook nadelen verbonden 
aan internationale 
samenwerking? 

- Benelux 
- Douanerechten 

- Europese Unie 
- Economische en Monetaire Unie (EMU) 

samenwerking: economische integratie. Lidstaten streven naar een 
Economische en Monetaire Unie. 

Economische unie - Handelsbelemmeringen 
- Douanerechten 
- Contingenten 
- Vrij verkeer van personen, geld en productiemiddelen 

- Gemeenschappelijke economische politiek 
- Milieubeleid 
- Overheidstekorten 

De kenmerken van een economische unie worden behandeld. Afschaffen 
onderlinge handelsbelemmeringen, douanerechten en contingenten. 
Zelfde handelsbelemmeringen tegenover niet-lidstaten. Vrij verkeer van 
personen, geld en productiemiddelen en gemeenschappelijke 
economische politiek. 

Voor- en nadelen 
economische unie 

- Vrijhandel 
- Toename van de export en import 
- Toename productie, werkgelegenheid en totale inkomen 
- Toenemende concurrentie leidt tot minder inflatie 
- Koopkracht consument neemt toe 
- Ongelijke stijging nationaal inkomen tussen landen 

- Spanningen tussen lidstaten 
- Gemeenschappelijke douanerechten 

beschermt Europese productie en 
werkgelegenheid 

- Groei van productie en werkgelegenheid in 
ontwikkelingslanden blijft achter 

Voordelen van vrijhandel zijn toename van import, export, productie, 
werkgelegenheid en totale inkomen. Door toenemende concurrentie een 
lagere inflatie waardoor koopkracht consument toeneemt. Niet alle 
lidstaten profiteren echter evenveel. Daarnaast leidt bescherming van 
Europese markt tot minder kansen voor niet-lidstaten, met name voor 
ontwikkelingslanden. 

Monetaire unie EU-
landen (euro) 

- Euro 
- Eén munteenheid 
- Eén monetair beleid 
- Europese Centrale Bank (ECB) 

- Rente 
- Beheersing inflatie 
- Aantal euromunten en -biljetten in omloop 
- Waarde euro bewaken 

Kenmerken van monetaire unie: één munt en één monetair beleid. ECB 
bepaalt hoogte van de rente en zorgt voor beheersing inflatie. Daarnaast 
bepaalt de ECB het aantal munten en biljetten dat in omloop is. Op die 
manier wordt de waarde van de euro bewaakt. 

De Europese 
Centrale Bank 

- Bewaken waarde van euro 
- Inflatie tegengaan 
- Algemene stijging van het consumptieprijspeil 
- Koopkracht van je inkomen 

- Monetair beleid 
- Stijging van de geharmoniseerde 

consumptieprijzen van dichtbij de 2% 
- Sparen en lenen 

Het doel van de ECB is om de waarde van de euro te bewaken. Het 
streven is een inflatie van dichtbij de 2%. De ECB kan de inflatie/deflatie 
beïnvloeden door de rente te verhogen of verlagen. 

Voordelen 
monetaire unie 

- Gemeenschappelijke munt 
- Geld wisselen 
- Betalen kost minder tijd 

- Geen transactiekosten 
- Provisie 
- Wisselkoersveranderingen 

Voordelen van een gemeenschappelijke munt zijn lagere transactiekosten: 
tijd en provisie. Daarnaast is er geen sprake van 
wisselkoersveranderingen. Hierdoor zullen bedrijven sneller gaan 
handelen met het buitenland waardoor productie en werkgelegenheid 
toenemen. 

Nadelen monetaire 
unie 

- Hoge kosten van invoering 
- Omwisseloperatie 
- Stijging prijspeil in Europa 
- Centrale banken afzonderlijke landen 

- Rentebeleid 
- Inflatie en deflatie 
- Landen kunnen minder zelfstandig 

opereren 

Nadelen van een monetaire unie zijn de hoge kosten voor invoering 
gemeenschappelijke munt. Daarnaast kunnen landen minder zelfstandig 
opereren door rentebeleid te voeren om inflatie/deflatie te beïnvloeden.  

De Kern 3 havo/vwo 6.4 Niet beschikbaar Vrijhandel of 
protectie 

- Concurrentie van buitenaf 
- Protectie 
- Invoerheffingen 
- Tegengaan faillissementen en werkloosheid 
- Vrijhandel 
- Bescherming slecht functionerende ondernemingen 
- Vrijhandel stimuleert efficiëntie 
- Toename productie 

- Lagere werkloosheid 
- Ontwikkelingslanden dupe van 

protectiebeleid 
- Bescherming landbouw 
- Oneerlijke concurrentie 
- World Trade Organisation (WTO) 
- Verminderen handelsbelemmeringen 

Protectie lijkt een goede manier om de eigen markt te beschermen maar 
door protectie worden slecht functionerende ondernemingen overeind 
gehouden. Meer vrijhandel zou beter zijn. Stimuleert concurrentie en 
daarmee efficiëntie. Leidt tot hogere productie en lagere werkloosheid. 
Ontwikkelingslanden zijn vaak de dupe van Europees protectiebeleid, met 
name op het gebied van de landbouw. WTO probeert wereldwijd 
handelsbelemmeringen te beperken door onder andere het opheffen van 
invoerheffingen. 

 3 havo/vwo 6.5 Niet beschikbaar De Europese Unie - Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
- Verenigd Europa 
- Lidstaten 
- Steeds meer samenwerking 
- Gemeenschappelijke markt 
- Monetaire Unie 
- Geen binnengrenzen 
- Protectie 
- Vrijhandel voor goederen en diensten, kapitaal en arbeid 
- Vrijgegeven arbeidsmarkt 
 

- Monetaire Unie 
- Economische en Monetaire Unie (EMU) 
- EMU-richtlijnen 
- Gemeenschappelijke munt 
- Overheidsschuld en rente 
- Europese Centrale Bank (ECB) 
- Importeurs en exporteurs 
- Wisselkoers 
- Toename handel binnen Eurogebied 
- Aandelenmarkten 

Beschrijving van de uitbreiding van de EU. Sinds EGKS gegroeid tot 28 
lidstaten en naar verwachting meer in de toekomst. Steeds meer 
samenwerking heeft geleid tot een gemeenschappelijke markt en een 
monetaire unie.  
 
De samenwerking heeft geleid tot een gemeenschappelijke markt waar 
binnengrenzen zijn vervallen, waar vrij verkeer van goederen, personen, 
arbeid en kapitaal geldt. Door de gemeenschappelijke munt is er een 
monetaire unie ontstaan. Lidstaten moeten zich aan de EMU-richtlijnen 
houden. De gemeenschappelijke munt heeft transactiekosten verlaagd en 
daarnaast zijn er geen wisselkoersveranderingen meer waardoor de 
handel binnen het Eurogebied is toegenomen.  

Het landbouwbeleid - Bescherming tegen concurrentie van buiten EU 
- Garantieprijzen 
- Boterbergen 

- Melkplassen 
- Hervorming landbouwbeleid 

Het landbouwbeleid met garantieprijzen voor boeren leidde in de vorige 
eeuw tot boterbergen en melkplassen. De EU is bezig om het 
landbouwbeleid te hervormen. 

Het regionale beleid - Economische verschillen tussen regio’s verkleinen 
- Subsidies 
- Achterstandswijken 
- Nettobetaler 

 

- Netto-ontvangers 
- Grootste uitgave van de EU 
- Referendum in VK 
- Brexit 

Om economische verschillen tussen regio’s te verkleinen voert de EU een 
regionaal beleid. Regio’s (en achterstandswijken) krijgen subsidies van de 
EU. Sommige landen meer (netto-ontvangers) dan andere landen 
(nettobetalers). Het VK heeft na een referendum besloten om de EU te 
verlaten: Brexit. 

 3 havo/vwo 6.6 Niet beschikbaar Instellingen van de 
Europese Unie 

- Raad van Ministers 
- Vertegenwoordigers van lidstaten 
- Belangrijkste beleidsbeslissingen 
- Voorzitterschap van één lidstaat 
- Europese Raad 
- Regeringsleiders van lidstaten 
- Europese Commissie 
- Bereidt besluiten voor en ziet erop toe dat lidstaten zich 

aan de richtlijnen van de EU houden 
- Dagelijks bestuur van de EU 
- Eurocommissarissen 

- Europees Parlement 
- Internationaal georganiseerde partijen 
- Liberalen, christendemocraten, 

sociaaldemocraten 
- Oefent controle uit op de Europese 

Commissie 
- Rechtstreeks gekozen door alle burgers van 

EU-landen 
- Hof van Justitie 
- Geschillen tussen lidstaten of tussen 

lidstaat en EU 

Overzicht van de belangrijkste instellingen van de EU met bijbehorende 
rol: Raad van Ministers, Europese Commissie, Europees Parlement, Hof 
van Justitie.  

LWEO 3 vwo 1.3 Niet beschikbaar Nederland en 
Euroland 

- Internationale handel 
- Steeds hechtere samenwerking 
- Tweede Wereldoorlog 
- Economische samenwerking 

- Landbouw 
- Verdrag van Maastricht 
- Europese Unie 

Geschiedenis van de Europese eenwording sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Via EGKS en EEG naar Europese Unie. Samenwerking op 
economisch gebied, later ook op politiek gebied en politie en justitie. 
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- Vrede en welvaart 
- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
- Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
- Vrijheid bij onderlinge handel 
- Rekening houden met economisch beleid lidstaten 

- Politieke samenwerking en samenwerking 
tussen politie en justitie 

- De euro 
- Onderlinge wisselkoersen liggen vast 
- Gewenningsperiode 
- Toetreding nieuwe lidstaten 

Vanaf 2002 invoering van de euro als gemeenschappelijke munt. Geen 
wisselkoersveranderingen meer tussen lidstaten.  

Praktische 
economie 

3 vwo 6.1 Niet beschikbaar De EU als 
handelsblok 

- Vrij verkeer van goederen en diensten 
- Lidstaten 
- Invoerrechten 
- Subsidie 
- Vrij verkeer van arbeid en kapitaal 
- Werknemers mogen in ander land werken 

- Investeren in een ander land 
- Interne markt 
- Vrijhandel 
- Geen belemmeringen aan de grens 
- Afzetmarkt 
- Schaalvoordelen 
- Geld op buitenlandse rekening zetten 

De landen van de Europese Unie (EU) hebben afspraken gemaakt over vrij 
verkeer van goederen, mensen, kapitaal en arbeid. Landen mogen hun 
eigen markt niet beschermen met invoerrechten of subsidies. Door deze 
samenwerking is een interne markt ontstaan. Op deze manier kunnen 
bedrijven profiteren van geen belemmeringen aan de grens, een grote 
afzetmarkt en schaalvoordelen. Op die manier kan geconcurreerd worden 
met sterke bedrijven uit Azië en de VS. 

De EU binnen de 
wereldeconomie 

- Vrije handel 
- Invoerrechten 
- Export 
- Exportsubsidies 
- Prijs kunstmatig verlagen 
- Protectie 

- Handelsblok 
- Multinationals 
- Europese integratie 
- Goed opgeleide en goedkope werknemers 

in Oost-Europa 
- Internationale arbeidsverdeling 

De EU beschermt haar eigen markt met invoerrechten en exportsubsidies. 
Dit zijn vormen van protectie. Als handelsblok trekt de EU veel 
multinationals. Zij kiezen de gunstige locaties. Vaak in Oost-Europa omdat 
daar goed opgeleide en goedkope werknemers te vinden zijn. Op 
wereldschaal is er ook sprake van een internationale arbeidsverdeling.  

Pincode 2 vwo 7.1 Niet beschikbaar Wat is de Europese 
Unie? 

- Nederland afhankelijk van handel met buitenland 
- Klimaat 
- Europese Unie 
- Samenwerkingsverband van 27 Europese landen 
- Invoeren/importeren 

- Uitvoeren/exporteren 
- Nederland exportland 
- Samenwerking op het gebied van economie 
- Afschaffen van invoerrechten 
- Handelspartner 

Nederland is een klein land en daarom afhankelijk van de handel met het 
buitenland. In de Europese Unie wordt op economisch gebied 
samengewerkt wat de handel bevordert. Onder andere door het 
afschaffen van invoerrechten. Nederland is exportland omdat het meer 
exporteert dan importeert. Nederland handelt vooral met landen in de 
EU, met name met Duitsland.  

Het ontstaan van de 
Europese Unie 

- Tweede Wereldoorlog 
- Samenwerking 
- Benelux-verdrag 
- Economische samenwerking 
- Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
-  

- Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) 

- Uitbreiding lidstaten 
- Europese Unie (EU) 
- Uitbreiding samenwerking op sociaal 

beleid, veiligheid en buitenlands beleid 

De eerste Europese samenwerking begon na de Tweede Wereldoorlog 
met het Benelux-verdrag. Deze samenwerking breidde zich op 
economisch gebied uit in de EGKS, later de EEG. Het aantal lidstaten nam 
toe en in de Europese Unie werd de samenwerking uitgebreid op 
verschillende vlakken. 

Een universele 
batterijoplader voor 
mobiele telefoons 

- Mobiele telefoons 
- Compatibele oplader 
- Verspillend en inefficiënt systeem 
-  

- Druk vanuit de Commissie 
- Geharmoniseerd systeem 
- Geen wetten maar op Europees niveau 

voortouw 

Kader waarin de rol van de Europese Commissie wordt toegelicht in de 
casus van universele batterijopladers. 

7.2 Niet beschikbaar Wat kun je met de 
euro? 

- Betaalmiddel 
- Eurozone 
- Wisselkoers 
- Gezonde economie 
- Begrotingstekort 
- Staatsschuld 
- Stabiele munteenheid 
- Makkelijker prijzen vergelijken 
- Wisselkosten 
- Welvaart 
- Meer welvaart door lidmaatschap 
- Handel 

- Investeringen 
- Centrale bank 
- Gelverkeer 
- Europese Centrale Bank (ECB) 
- Euromunten en eurobiljetten 
- Rentetarieven 
- Coupures 
- Watermerk 
- Veiligheidsdraad 
- Folie met hologram 
- Vervalsen van eurobiljetten 
- De Nederlandse Bank 

Uitleg van de Eurozone met de euro als gemeenschappelijke munt. 
Overzicht van de deelnemende landen en de landen die niet meedoen. 
Uitleg over de wisselkoers. Daarnaast overzicht van de voorwaarden o lid 
te worden van de Eurozone: begrotingstekort en staatsschuld en stabiele 
munt. Voordelen van de euro met betrekking tot wisselkosten. Daarnaast 
opsommingen van redenen waarom landen lid willen worden van de 
Eurozone. O.a. vanwege toename in handel, toename van investeringen 
en daarmee groei van de welvaart. Introductie van de ECB die de koers 
van de euro stabiel houdt door rentebeleid. Tot slot een opsomming van 
de verschillende euromunten en -biljetten en de kenmerken waardoor 
valse biljetten van echte te onderscheiden zijn. 

7.3 Niet beschikbaar Hoe werkt de 
Europese Unie? 

- Studeren in het buitenland 
- Vrij verkeer van personen 
- Visum 
- Vrij verkeer van goederen 
- Vrij verkeer van diensten 
- Vrij verkeer van kapitaal 
- Diensten in- en uitvoeren 
- Investeren 
- Interne markt 
- Opengrenzen zonder invoerrechten of andere 

belemmeringen 
- Harmoniseren van regels 

- Regels over veiligheid, gezondheid en 
milieu 

- CE-markering 
- Concurrentie 
- Heffen van invoerrechten op producten uit 

niet-EU-landen 
- Protectionisme 
- Ingewikkelde regels voor producten van 

buiten de EU 
- Beperken van hoeveelheid producten van 

buiten de EU 
- Subsidie voor Europese producenten 

De werking van de EU wordt uitgelegd aan de hand van het vrij verkeer 
van personen, goederen, diensten en kapitaal. Door het wegvallen van 
invoerheffingen is er sprake van een interne markt. De EU houdt zich ook 
bezig met het harmoniseren van regels, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de veiligheid van producten aan de hand van een CE-markering. Dit EU 
probeert haar eigen markt te beschermen: protectionisme. Vormen 
hiervan zijn invoerheffingen op of invoerbeperkingen voor producten van 
buiten de EU. Ingewikkelde regels of eisen aan producten van buiten de 
EU. Het bieden van exportsubsidies aan Europese producenten. 

7.4 Niet beschikbaar Wat zijn de regels 
van de EU? 

- Verschillen in grootte en economische ontwikkeling van 
EU-lidstaten 

- Eigen regering 
- Europese Commissie 
- Eigen volksvertegenwoordiging 
- Europees Parlement 
- Brussel 
- Milieuregels 
- Ecolabel 
- Keurmerk voor milieuvriendelijke producten 

- EU-eisen 
- Strenge Europese milieuregels 
- Subsidie 
- Stelsel van sociale zekerheid 
- Lidstaten betalen bijdrage aan EU 
- 41% bestemd voor de landbouw in 2011 
- Herverdeling van geld 
- Nettobetaler 

Korte introductie van de Europese Commissie en het Europees 
Parlement. De EU stelt regels op voor verschillende onderwerpen zoals 
technologische ontwikkeling, werkgelegenheid, landbouw etc. Omdat 
consumenten moeten weten of een product milieuvriendelijk is gemaakt, 
heeft de EU het Ecolabel ingevoerd. Dit label wordt in verschillende 
kaders verder behandeld. Alle lidstaten dragen bij aan de Europese 
begroting. Niet alle landen even veel omdat niet alle landen even 
welvarend zijn. Het grootste deel van de Europese uitgaven gaat naar de 
landbouw. Nederland is een nettobetaler.  

Tabel 10 Inhoudsanalyse van schoolboeken 
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Bijlage 4 – Resultaten analyse schoolboekopdrachten 
Category of tasks6 A1 A2  A3 A4 XA SD E1 E2 E3 E4 E5 GE SD G1 G2 G3 GG SD 

Gathering (read, look…) or naming information (number 
or title of resource...) without any further task 0,00 0,00 0,00 4,17 1,04 2,08 9,09 33,33 0,00 0,00 0,00 8,48 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recognizing (learnt knowledge) 3,70 3,23 0,00 0,00 1,73 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 10,26 2,05 4,59 3,85 0,00 2,78 2,21 1,99 

Reproducing (learnt knowledge) 25,93 32,26 37,50 20,83 29,13 7,28 22,73 0,00 40,00 37,50 20,51 24,15 16,03 34,62 35,71 44,44 38,26 5,39 

Performing (simple procedures) 7,41 9,68 0,00 20,83 9,48 8,62 22,73 41,67 15,00 0,00 10,26 17,93 15,62 0,00 17,86 0,00 5,95 10,31 

LOWER ORDER THINKING (LOT) 37,04 45,16 37,50 41,67 40,34 3,83 45,45 41,67 55,00 37,50 41,03 44,13 6,70 38,46 53,57 47,22 46,42 7,59 

Transofrming (f. ex. Verbal into non-verbal), extracting or 
completing information (in schemas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 1,19 2,06 

Exemplifying 3,70 9,68 0,00 8,33 5,43 4,43 18,18 0,00 0,00 12,50 10,26 8,19 8,01 11,54 0,00 5,56 5,70 5,77 

Comparing or classifying 3,70 6,45 12,50 4,17 6,71 4,05 0,00 8,33 0,00 12,50 5,13 5,19 5,41 3,85 7,14 8,33 6,44 2,32 

Giving the main points or summarizing 3,70 0,00 0,00 0,00 0,93 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 0,51 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finding, naming, or explaining patterns and correlations 25,93 19,35 25,00 20,83 22,78 3,18 13,64 8,33 20,00 12,50 15,38 13,97 4,25 7,69 14,29 5,56 9,18 4,55 

Constructing hypotheses or formulating enquiry questions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 0,51 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

USE OF THINKING STRATEGIES (UTS) 37,04 35,48 37,50 33,33 35,84 1,88 31,82 16,67 20,00 37,50 35,90 28,38 9,47 23,08 25,00 19,44 22,51 2,82 

Discrimination of (ir-)relevant information in larger 
contexts 7,41 0,00 0,00 12,50 4,98 6,11 0,00 0,00 5,00 12,50 0,00 3,50 5,48 7,69 0,00 5,56 4,42 3,97 

Generating a complex, coherent, relational structure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Identifying intentions, values, and biases in information 7,41 9,68 12,50 4,17 8,44 3,53 9,09 0,00 15,00 12,50 12,82 9,88 5,92 3,85 10,71 22,22 12,26 9,29 

Checking correctness and consistency of information 7,41 3,23 0,00 0,00 2,66 3,51 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 1,67 3,73 11,54 3,57 0,00 5,04 5,91 

Naming possible solutions for a problem based on criteria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 1,03 2,29 3,85 3,57 0,00 2,47 2,15 

PARTS OF HIGHER ORDER THINKING (PHOT) 22,22 12,90 12,50 16,67 16,07 4,51 9,09 8,33 25,00 25,00 17,95 17,07 8,16 26,92 17,86 27,78 24,19 5,50 

Analyse: breaking complex materials into its constituent 
parts, identifying intentions and biases, generating a 
logical structure to present the result in f. ex. an essay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Evaluate: judging a phenomenon after analysis based on 
criteria presented in f. ex. an essay or by using a complete 
argumentation 3,70 6,45 12,50 4,17 6,71 4,05 4,55 0,00 0,00 0,00 5,13 1,93 2,66 11,54 3,57 5,56 6,89 4,15 

Create: developing a solution for a problem in a 
structured way after analysis by using criteria and 
presenting it in f. ex. a poster, map, or essay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HIGHER ORDER THINKING (HOT) 3,70 6,45 12,50 4,17 6,71 4,05 4,55 0,00 0,00 0,00 5,13 1,93 2,66 11,54 3,57 5,56 6,89 4,15 

Reflecting on the content, the process or oneself 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Presenting results 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabel 11 Resultaten analyse schoolboekopdrachten aan de hand van het Geography Task Categorisation Framework van Krause et al. (2021) 

 
6 A1 = buiteNLand; A2 = De Geo; A3 = De Wereld Van; A4 = Humboldt; E1 = De Kern van de Economie; E2 = LWEO; E3 = Economie Integraal; E4 = Praktische economie; E5 = 
Pincode; G1 = Memo; G2 = Feniks; G3 = Geschiedeniswerkplaats. 


