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Vier voorzitters -  1 
 

HULPMIDDELEN  
computer computer met 

internetaansluiting 
atlas kleurpotloden woordenboek  

 X     
 
Didactische t ips 
Bij bladzijde 1.1 
Al in het begin worden verschillende instellingen genoemd. Geef aan dat deze instellingen in de 
komende twee lessen een voor een aan de orde komen. Kijk klassikaal naar de grote afbeelding op 
bladzijde 1.1.  
Leg uit wat het ‘recht van initiatief’ inhoudt. Dit is het recht om een wetsvoorstel in te mogen 
dienen. In Nederland mag dit door ministers en Tweede Kamer. In de EU loopt dit altijd via de 
Europese Commissie. Het EP mag de Commissie wel verzoeken een wet over een bepaald 
onderwerp te maken en in te dienen. 
 
Bij bladzijde 1.2 
Leg uit wat rechtstreekse verkiezingen zijn. Dit staat naast ‘getrapte verkiezingen’.  
In Nederland kiezen we de Tweede Kamer rechtstreeks. De Eerste Kamer via getrapte 
verkiezingen. We kiezen rechtstreeks voor de Provinciale Staten en de gekozen personen in de 
Provinciale Staten kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. 
 
Medebeslissingsrecht – hier moet een voorstel voor een wet of voor een Europese Richtlijn vanuit 
de Europese Commissie eerst langs het EP (en de Raad van Ministers) alvorens het een formele 
status krijgt. 
Bij Instemmingsrecht – De Europese Raad (regeringsleiders) sluiten internationale verdragen of 
beslissen over uitbreiding. Daarna gaat het langs het EP om hun goedkeuring te vragen. 
 
De link waarnaar verwezen wordt bij het onderdeel ‘Het Europees Parlement’: 
https://www.europarltv.europa.eu/nl/programme/others/eureka-european-elections 
 
Antwoorden 
Opdracht 1a De partij die de meeste stemmen krijgt, krijgt zo meer macht bij het samenstellen 

van de Europese Commissie. De voorzitter ‘past’ dan beter bij de samenstelling 
van het EP. 
 

Opdracht 1b Burgers hebben zo rechtstreeks invloed op zowel de samenstelling van het EP als 
op de benoeming van de voorzitter van de EC. Burgerinvloed neemt dus toe. 
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Opdracht 2 Land Zetels in 
parlement 

Aantal inwoners Aantal 
inwoners per 
zetel 

Europese Unie (met 
VK) 

751 508,451 miljoen 677.032 

Europese Unie 
(zonder VK) 

702 443,571 miljoen 631.868 

Nederland 150 17,309 miljoen 115.393 
Duitsland (Bondsdag) 598 80,458 miljoen 134.545 
Frankrijk (Assemblee) 577 67,364 miljoen 116.749 
Italië (huis van 
afgevaardigden) 

630 62,247 miljoen 98.805 
 

 
 

Opdracht 3a ALDE - Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - VVD, D66 
ENF - Europa van Naties en Vrijheid - PVV 
EVDD -  Europa van Vrijheid en Directe Democratie - geen Nederlandse partij 
GUE/NGL - Europees Unitair Links/Noords Groen Links - SP, PvdD 
ECR - Europese Conservatieven en Hervormers - CU, SGP, (FvD - aangemeld) 
EVP - Fractie Europese Volkspartij - CDA 
S&D - Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten - PvdA 
Groenen/EVA - Groenen/Europese Vrije Alliantie - Groen Links 
NI - Niet-ingeschrevenen - geen Nederlanders 
 

Opdracht 3b ALDE - een team van 7 kandidaten (Guy Verhofstadt, Sylvie Goulard, Margrethe 
Vestager, Cecillia Malmström, Hans van Paalen, Emma Bonino, Violeta 
Bulc. 

ENF - Matteo Salvini (niet officieel) 
EVDD - Oriol Junqueras 
GUE/NGL - Nico Cué, Violeta Tomič 
ECR - Jan Zahradil  
EVP - Manfred Weber (DL) 
S&D - Frans Timmermans (NL) 
Groenen/EVA - Bas Eickhout (NL), Ska Keller 
NI - Niet 
 

Opdracht 3c Voorbeeld van een goed antwoord: 
- binnengrenzen zullen strakker bewaakt worden 
- minder samenwerking 
 
Algemeen: EU zal minder invloed krijgen. 
 

 
 
Bronnen voor verdieping: 
- https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/01/alles-wat-je-moet-weten-over-de-europese-

verkiezingen-2019-a3955294 
- https://www.europa-nu.nl/id/vg9hjjllgxmz/europees_parlement_ep 
- https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vio0eedt11za/europa 
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Vier voorzitters -  2  
 

HULPMIDDELEN  
computer computer met 

internetaansluiting 
atlas kleurpotloden woordenboek  

 X     
 
Didactische t ips 
Bekijk het volgende filmpje over de ECB: https://www.youtube.com/watch?v=vRzFAvgBhU0  
 
  
Opdracht 1a De link waar naar verwezen wordt is: 

https://www.europa-nu.nl/id/vkntl8u08hmx/verdeling_europese_topfuncties 
_in_2019#p2 

Opdracht 1b 
 

 

Opdracht 2  
Opdracht 3 Ga met de klas na wat het inhoudt om de eigen munt stabiel te houden. 

Soms zal de bank daarvoor extra geld moeten bijdrukken (meer bankbiljetten 
verlaagt de waarde van de euro) of soms moet de bank het geld juist uit de markt 
nemen (waarde per euro wordt hoger). 
De ECB probeert de waarde van de euro lager te houden door heel goedkoop 
geld aan te bieden (geen rente). 
Wat is het voordeel van een euro die minder waard is ten opzichte van de dollar? 
De uitvoer wordt goedkoper, de invoer wordt duurder. Eigen productie zal dan 
waarschijnlijk gaan stijgen. Gevolg minder werkloosheid. 

Opdracht 4 De link waar naar verwezen wordt is:  
https://www.europa-nu.nl/id/vkntl8u08hmx/verdeling_europese_topfuncties 
_in_2019#p2 

Opdracht 5 De link waar naar verwezen wordt is:  
https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vjkjfy93blhi/benoemingen_ 
topfuncties_in_de_eu 

 
Tot besluit kan een stelling worden voorgelegd over de ECB: 
Volledige onafhankelijkheid is de kern van de ECB. Deze onafhankelijkheid van de ECB tast het 
democratische gehalte van de EU aan. 
 
Door volledig onafhankelijk het monetair beleid vast te stellen, worden regeringen in een (soms 
niet zelf gekozen) positie gedwongen. 
 
Antwoorden 
Opdracht 1a De kandidaat moet: 

- uit een land komen dat de juiste mate van invloed heeft, 
- uit de juiste regio komen  
- de juiste politieke kleur hebben.  
- bovendien kan het helpen om uit een land te komen dat nog nooit een 

belangrijke post heeft bezet. 
 

Opdracht 1b Betere balans tussen mannen en vrouwen. 
Opdracht 2 Als er een Nederlander voorzitter wordt van de EC zal de kans heel klein worden 

dat er ook een Nederlander voorzitter wordt van de Europese Raad. Omdat eerst 
de voorzitter van de EC bekend wordt, zal dat het zwaarst wegen. 
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Opdracht 3 Onder monetair beleid of monetaire politiek wordt verstaan: het geheel van 
maatregelen dat een Centrale Bank kan nemen om de waarde van de eigen 
valuta stabiel te houden. 
 

Opdracht 4 De kans is dan heel klein dat een Nederlander voorzitter van de Eurogroep wordt.  
Opdracht 5 Raad van Ministers van Financiën draagt de president van de Europese Centrale 

Bank voor aan de Europese Raad. 
Dit doet zij nadat zij het Europees Parlement hierover heeft gehoord. Het EP kan 
dus advies geven. 
De Europese Raad (regeringsleiders) benoemt uiteindelijk de president van de 
ECB. 
 

 
 
  

 


