
NIEUW! 

Verschenen bij Neios-Helios:  

 
Uniek onderwijspakket over de EU op verschillende  
manieren en momenten door de hele school te gebruiken. 
 
Dit lesmateriaal bestaat uit:  
 

- Katern ‘Europa in turbulentie’ (achtergrond- 
informatie voor docenten en leerlingen; 72 pag. 
A4); wordt als publicatie verstuurd. 
 

- Dit Katern wordt ook digitaal verstrekt en kan  
in de hele school door leerlingen worden 
gebruikt gedurende het hele jaar 2020 en daarna. 
 

- Vijf lessen voor leerlingen met vragen en op- 
drachten, gebruikmakend van het Katern. 
Dit materiaal (27 pag. A4) is voorzien van foto’s en  
cartoons en wordt digitaal verstuurd en kan dus  
aan iedereen die dat wenst worden verstrekt. 
 

- Handleiding voor de docent met antwoorden op  
vragen en opdrachten in het leerlingenmateriaal (10 pag. A4). 
Wordt digitaal verzonden en kan dus aan elke docent worden verstrekt. 
 

- Recente ontwikkelingen: overzicht met bijna 100 
samenvattingen van krantenartikelen sinds sept. 2018. 

 

De Europese integratie verkeert in zwaar weer! 

Hoe kunnen we alle turbulente ontwikkelingen in de EU begrijpen? Wat zijn de achtergronden? 
In het katern Europa in turbulentie zetten journalisten, wetenschappers en onderwijsexperts 
het waarom van deze ontwikkelingen centraal. Wat is de reden dat zoveel burgers in Europa 
sceptisch staan tegenover de EU of er ronduit tegen zijn. Daaraan gekoppeld is de vraag wat hier 
aan valt te doen. In toespraken, columns, artikelen en interviews en speciaal voor dit katern 
geschreven bijdragen, laten de deskundigen hun licht schijnen over de verschillende 
ontwikkelingen en proberen antwoorden te formuleren. Het doel is om zo meer inzicht te bieden 
in de actuele ontwikkelingen in Europa. 

Redactie:  Henk Oonk en Wolter Blankert 
Auteurs:  Herman van Rompuy, Timothy Garton Ash, René Cuperus, Luuk van Middelaar, Caroline de 

Gruyter, Martin Sommer, Hanco Jürgens, Hagen Schulze & Ina Ulrike Paul, Patrick van 
IJzendoorn, Matt Steinglass, Paul Scheffer, Marc Peeperkorn, Arnout Brouwers en Hans van 
der Heijde 

 



Inhoud Katern ‘Europa in turbulentie’: 

 
- Wat heeft de Europese integratie bereikt? 
- Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen de Europese Unie en de lidstaten 
- Het vertrek van de Britten uit de EU 
- Oplopende spanningen 
- De vluchtelingen- en migratiecrisis 
- De internationalisering van het onderwijs op een tweesprong 

 

Inhoud Lesmateriaal: 

- Actuele problemen in de EU 
- Wat is de EU? 
- Hoe steekt de EU in elkaar 
- Een paar mijlpalen uit de geschiedenis van de EU 
- Spanningen tussen Noord- en Zuid-Europa 

 

Het Europa-pakket is geschikt voor klas 3 vmbo/havo/vwo en hoger. Het materiaal kan 
klassikaal worden ingezet, maar ook voor zelfstandig werken, als bron voor werkstukken en 
als bron van informatie voor docenten. 

 

Prijs Europa-pakket:   € 39,00 incl. btw en verzendkosten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


