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GROEPDE LIDSTATEN

WERKBLAD

DE KAART
Sinds de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd binnen Europa. 
De kaart heeft daarom veel te vertellen over alle landen die 
tegenwoordig bij de Europese Unie horen. Ook vertelt ze waarom 
landen bij de EU willen horen en aan welke voorwaarden je moet 
voldoen om lid te worden. Nieuwe landen moeten heel veel 
aanpassen. Zodat we in vrede en welvaart kunnen samenleven. 

1. Welke zes landen waren de eerste EU-
lidstaten?

££  België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk en Italië

££  Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland, 
Italië en België

££  Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland en Spanje

2. Welke landen behoren niet tot de Europese 
Unie?

££  België en Luxemburg

££  Noorwegen en Zwitserland

££  Slovenië en Kroatië

3. Welke zes EU-lidstaten grenzen aan 
Oostenrijk?

££  Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, 
Slovenië, Italië

££  Zwitserland, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, 
Slovenië, Italië

££  Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, 
Slovenië, Italië

4. Hoe heette de “oorlog” tussen Oost en 
West waarbij niet echt gevochten werd?

££  de koele oorlog

££  de koude oorlog

££  de ijzige oorlog

5. Wanneer werd de Berlijnse muur 
afgebroken en werden Oost- en West-
Duitsland weer één land?

££  1985

££  1987

££  1989

6. Waarom wilden veel Oost-Europese 
landen zich, na de koude oorlog, bij de EU 
aansluiten?

££  ze willen rijk worden

££  ze willen echt ergens bij horen

££  ze willen vrijheid en democratie

7. Wanneer kan een land lid worden van de 
EU?

££  als alle EU-lidstaten dat goed vinden

££  als de helft + 1 EU-lidstaat dat goed vindt

££  als een meerderheid van de EU-lidstaten 
dat goed vindt

8. Een land kan geen lid worden  
van de EU als …?

££  er persvrijheid bestaat

££  het economisch goed gaat

££  de rechters omgekocht kunnen worden

Geef antwoord op de volgende vragen:
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1. Welke zes landen waren de eerste EU-
lidstaten?

£R  België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk en Italië

££  Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland, 
Italië en België

££  Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland en Spanje

2. Welke landen behoren niet tot de Europese 
Unie?

££  België en Luxemburg
£R  Noorwegen en Zwitserland

££  Slovenië en Kroatië

3. Welke zes EU-lidstaten grenzen aan 
Oostenrijk?

££  Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, 
Slovenië, Italië

££  Zwitserland, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, 
Slovenië, Italië
£R  Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, 
Slovenië, Italië

4. Hoe heette de “oorlog” tussen Oost en 
West waarbij niet echt gevochten werd?

££  de koele oorlog
£R  de koude oorlog

££  de ijzige oorlog

5. Wanneer werd de Berlijnse muur 
afgebroken en werden Oost- en West-
Duitsland weer één land?

££  1985

££  1987
£R  1989

6. Waarom wilden veel Oost-Europese 
landen zich, na de koude oorlog, bij de EU 
aansluiten?

££  ze willen rijk worden

££  ze willen echt ergens bij horen
£R  ze willen vrijheid en democratie

7. Wanneer kan een land lid worden van de 
EU?

£R  als alle EU-lidstaten dat goed vinden

££  als de helft + 1 EU-lidstaat dat goed vindt

££  als een meerderheid van de EU-lidstaten 
dat goed vindt

8. Een land kan geen lid worden  
van de EU als …?

££  er persvrijheid bestaat

££  het economisch goed gaat
£R  de rechters omgekocht kunnen worden

DE KAART, vragen en antwoorden


