
Pop up Europa
12 recepten voor lokale overheden om de

smaak van Europa te pakken te krijgen





Inleiding
Lokale overheden krijgen veel vertrouwen van burgers, maar worden vaak over het

hoofd gezien als partners van Europese instellingen om het draagvlak voor Europees

beleid te vergroten. Hoewel lokale politici en ambtenaren het belang inzien van de

invloed van het EU-beleid op het dagelijkse leven van hun burgers, hebben ze het soms

moeilijk om burgers bij dit beleid te betrekken of over deze onderwerpen te

communiceren. 

Dit Erasmus+ project wil daar verandering in brengen door enerzijds lokale overheden

inspiratie te geven over hoe zij kunnen communiceren over de werking van de EU en

anderzijds door Europese instellingen uit te nodigen om nauwer contact te zoeken met

hun lokale gemeenschappen. Door samen te werken kunnen zowel lokale overheden als

Europese instellingen kosten en tijd besparen en een breder publiek bereiken.

Proef Europa met dit receptenboek voor lokale overheden. Elk recept legt stap voor stap

uit hoe je een evenement of activiteit over de EU kunt organiseren. Het biedt je

informatiemateriaal, grafische ontwerpen en inspiratie... met andere woorden alles wat je

nodig hebt om te beginnen communiceren over Europa!
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Ontmoet de partners
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Ontmoet de partners

De Provincie Antwerpen is een dichtbevolkte regio in het noorden

van België met 1,8 miljoen inwoners op een oppervlakte van 2.867

km². Ze bestaat uit 69 steden en gemeenten. Als dynamisch regionaal

bestuur wil de Provincie Antwerpen ervoor zorgen dat de streek

aantrekkelijk is om te wonen, te werken en om te bezoeken.

www.provincieantwerpen.be

Provincie Antwerpen

Silvi is een Italiaanse gemeente gelegen in de regio Abruzzo langs de

Adriatische kust. Silvi heeft een oppervlakte van 20,63 km² en de

hoogte varieert tussen 2 meter en 230 meter boven het zeeniveau.

Toerisme is de belangrijkste economische activiteit. Torre Del

Cerrano is een beschermd maritiem gebied met 7 km kustlijn. 2,5 km

hiervan zijn zandduinen die beschikken over een unieke flora en

fauna. Het gebied strekt zich uit tot 3 zeemijl in de Adriatische Zee,

met een totale oppervlakte van 37 km². Beschermde maritieme

gebieden zijn een wereldwijd erkend instrument voor het beheer en

de verbetering van onze maritieme ecosystemen. In 2014 werd het

gebied bekroond met het Europees Handvest voor duurzaam

toerisme in beschermde gebieden. 

www.comune.silvi.te.it

Silvi

Vila Nova de Cerveira is een gemeente gelegen op het

noordwestelijke schiereiland van Portugal in het district Viana do

Castelo. Een brug over de rivier de Minho verbindt deze gemeente

met de gemeente Tomiño in Spanje, waarmee zij een nauwe

samenwerking heeft op economisch, cultureel, milieu- en

onderwijsgebied. Met andere woorden: een echte Europese

gemeente. 

www.cm-vncerveira.pt 

Vila Nova de Cerveira

De gemeente Gulbene is gelegen in het noordoosten van Letland en

bestaat uit 13 dorpen en het administratieve grondgebied van de stad

Gulbene. De oppervlakte van de gemeente is 1872 km². De

belangrijkste sectoren van de plaatselijke economie zijn landbouw,

houtkap en houtbewerking. De gemeente is trots op hun

smalspoortrein, aangezien zij de enige zijn in de Baltische staten die

een rit aanbieden met een regelmatig rijdende smalspoortrein.

Gulbenes 
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Pop up Europa
Europa dichter bij de burger brengen

Toon de 

EU in jouw

gemeente01
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04

Praat

over de

EU

Europa,

speel mee!

Europeanen

van de

toekomst
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Toon de 

EU in jouw

gemeente01
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VOORBEREIDING

Voorbereiding | 1 week

Tijd | 2/3 minuten

Moeilijkheid | Medium

INGREDIËNTEN
METHODE

Lijst van door de EU gefinancierde

projecten in jouw stad

Huur een filmmaker in of film en

monteer zelf (met je smartphone)

Wees creatief!

Maak een lijst van projecten in jouw

gemeente of stad die mee door de

EU worden gefinancierd. Gebouwen

en infrastructuurprojecten zijn het

gemakkelijkst en het meest tastbaar

om in een video te zetten, maar

vergeet ook sociale of

onderzoeksprojecten niet. Je zult

verbaasd zijn hoeveel projecten er in

jouw gemeente of stad zijn!

Huur een audiovisuele professional

in om een video te maken of wees

creatief en maak een video met je

smartphone. Je kunt ook een verhaal

maken met foto's en korte video's om

online te plaatsen.

Deze video kan je bijvoorbeeld

gebruiken op sociale media, bij

promotie-evenementen in jouw

gemeente of stad of om gesprekken,

debatten of discussies over EU-

investeringen in jouw regio op gang

te brengen. De video kan je ook

gebruiken op scholen om te laten

zien wat de EU doet voor jouw

burgers.

01

02

03

Europa in jouw
gemeente of stad

Laat zien wat de Europese Unie in je gemeente of

stad heeft geïnvesteerd met een promotievideo.

Op die manier kan je de burgers bewuster maken

van het belang en de impact van de EU op lokaal

niveau. Tegelijkertijd is het een manier om jouw

gemeente of stad op sociale media te promoten. 
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Europa in jouw
gemeente of stad
- Hoe we het gedaan hebben

Wil je de video bekijken?
Scan de code of ga naar

bit.ly/VideoVilaNova
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VOORBEREIDING

Voobereiding | 1 dag

Tijd | 3 -5  uren

Moeilijkheid | medium

INGREDIËNTEN
METHODE

Fietsen

Fluo veiligheidshesje (2) 

Plan/kaartje

Fietshelmen

Fietshandschoenen

Water 

Selecteer 6-10 door de EU gefinancierde

projecten voor de fietstocht. Gebruik een

verscheidenheid aan projecten als dat

mogelijk is. Maak een mix van

toeristische, infrastructurele en sociale

projecten. Je kunt ook lokale bedrijven

opnemen die deelnemen aan een EU-

project. 

Zoek een persoon (gids) die iets kan

vertellen over het project. Je kunt ook de

projectleider van elk project vragen om

dit voor hun project te doen. 

Organiseer een pauze of een

picknick in het midden van de tocht.

Deze tijd kan ook worden gebruikt

om de deelnemers extra informatie

te geven over EU-investeringen. Zorg

voor huurfietsen indien nodig. 

01

02

03

Fietstocht “Op
zoek naar de EU” 
Het hoofddoel van deze activiteit is om kennis

te maken met de best practices van de

Europese Unie op lokaal niveau en om kennis te

maken met wat er lokaal gerealiseerd werd met

steun van de EU.

04

Maak een route en test die van tevoren.

Maak hem niet te lang, idealiter 10-15

km.
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Fietstocht 
“Op zoek naar de EU”
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VOORBEREIDING

Voorbereiding | 2 weken

Tijd | Aanpasbaar

Moeilijkheid | Medium

INGREDIËNTEN
METHODE

Europa bij ons -
Fotowedstrijd
Organiseer een fotowedstrijd om jouw publiek

online te betrekken. Deel foto's van plaatsen die

verband houden met EU-projecten in jouw regio 

 via sociale media. Deelnemers moeten raden

waar de foto is genomen. Een ideale manier om

hen te informeren over wat de EU in hun buurt

doet.

Foto's van plekken die een link

hebben met een EU-project

Een fotograaf of goede camera

Een sociale media account

Een webpagina met een

deelnameformulier

Prijzen voor de winnaars 

Selecteer één of meer EU-projecten.

Maak een foto van iemand die op de

plaats van het project staat. Deze

plaats moet herkenbaar zijn, maar

maak het niet te duidelijk. Voeg

vlaggen of andere EU-gerelateerde

items toe om het leuker te maken...

Maak een formulier voor de wedstrijd

en plaats dit op jouw website. Promoot

de wedstrijd voor de start. Je kan ook

gebruik maken van betaalde

advertenties.

Deel de foto op je sociale media-

account. Gebruik een schiftingsvraag

om de winnaar te bepalen. Je kunt

ook doorheen de dag hints geven. 

01

02

03

Post het juiste antwoord met uitleg

over het project op je social media

account. Maak een foto van elke

winnaar met zijn prijs en gebruik

deze om de wedstrijd te promoten.

04
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Europa bij ons
- Fotowedstrijd
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Kom meer te weten over de
organisatie van deze wedstrijd

en onze resultaten. Scan de
code of ga naar

bit.ly/FotoWedstrijdEU

https://bit.ly/FotoWedstrijdEU


02
Praat

over

de EU
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VOORBEREIDING

Voorbereiding | 1 week

Tijd | 2 uur

Moeilijkheid | Gemakkelijk

INGREDIËNTEN

Wil je burgers op een ludieke manier betrekken bij

Europese thema's? Daag ze dan uit om te draaien

aan het Europese Rad van fortuin! Het is een

ideale manier om in gesprek te gaan met burgers

uit alle lagen van de bevolking.

METHODE

Een open plek zoals een markt of een

plein dichtbij scholen of

universiteiten 

Een gepersonaliseerd Rad van Fortuin

met het Europese logo

Een genummerde lijst met

meerkeuzevragen en antwoorden

Gadgets en brochures om als prijzen

te gebruiken

Informatiemateriaal over de EU

Maak een gepersonaliseerd Europees rad

van fortuin of huur er één. 

Kies een plaats waar een groot publiek kan

worden bereikt. Bijvoorbeeld de wekelijkse

markt.

Pas je vragen aan aan de doelgroep die je

wil bereiken. 

01

02

03

Het rad van
Fortuin

Stel je Rad van Fortuin op en nodig mensen

uit om mee te doen. Zorg voor kleine

prijzen en gadgets voor de deelnemers

04

Voorzie informatiemateriaal over de EU en

promoot je lokale Europe Direct Informatie

Centrum waar burgers terecht kunnen voor

meer informatie over de EU.

Breng dit met een vriendelijke en informele

houding en je event is klaar!

05
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Het Rad van Fortuin
- Hoe wij het deden
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Scan de code om enkele
voorbeeldvragen te zien of ga naar

bit.ly/RadVanFortuinEU 

https://bit.ly/RadVanFortuinEU


VOORBEREIDING

Voorbereiding | 1 dag

Tijd | 3-5 uren

Moeilijkheid | Medium

INGREDIËNTEN
METHODE

Tent

Spelletjes

Quizzen 

 Informatiebrochures

 Kleine prijzen

Maak een lijst van activiteiten die

tijdens het evenement zullen

plaatsvinden. Kies een locatie voor je

tent. Misschien kun je meedoen aan

een groter evenement?

Kies verschillende spelletjes en

quizzen om de EU te ontdekken.

Bijvoorbeeld een spel om de

contouren van de EU-lidstaten te

herkennen, "Postkaarten uit Europa"

of gebruik bestaande spellen zoals

Cornhole, Power Tower enz. Je zult

meer tijd nodig hebben als je de

spelletjes nog moet bestellen of

aankopen.

Verzamel informatiemateriaal over

de EU, jongerenprogramma's in de

EU, groene levensstijlen enz. om uit

te delen tijdens het evenement.

01

02

03

Pop-Up tent
Het hoofddoel van deze activiteit is om lokaal

kennis over de EU, de ontwikkeling van de EU

en de EU-integratie te vergroten, en het

Europees bewustzijn onder de burger te

vergroten. Tijdens de activiteiten wordt er ook

info gegeven over de rol van de EU in de regio. 

Beloon de deelnemers met leuke

prijzen.04
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Pop-Up tent 
- Hoe wij het deden

16

Scan de code om het
landcontourenspel te

downloaden of ga naar
bit.ly/LandContour

Scan de code voor
meer foto's of ga naar
bit.ly/PopUpTentEU

https://bit.ly/LandContour


VOORBEREIDING

Voorbereiding | 1 week

Tijd | 3 uur

Moeilijkheid | Gemakkelijk

INGREDIËNTEN

Wil je het bewustzijn over het belang van het

milieu vergroten? Wil je inwoners laten weten wat

Europa doet in ons dagelijks leven? Organiseer

dan een plasticvrije dag!

METHODE

Non-profit organisaties die zich met

milieu bezighouden

Scholen

Lokale media

Maatschappelijke en sociale

verenigingen 

Opruimkit: vuilniszakken,

handschoenen, t-shirts en

afvalgrijpers

Contacteer een milieuorganisatie in jouw

land.

Werk nauw samen met relevante diensten

binnen je lokaal bestuur, zoals het

politiebureau of de milieudienst. 

Bepaal het gebied waar je de actie

organiseert. Je kan beter een kleine zone

kiezen waar je al het afval kan oprapen,

dan een grote zone die je misschien niet

helemaal opgeruimd krijgt. 

01

02

03

Plasticvrije 
Dag

Stel een opruimkit samen voor elke

vrijwilliger.04

Contacteer zo veel mogelijk mensen (verenigingen,

vrienden, politici, ...). Maak een groepschat om de

actie te coördineren.

05

06
Ontwerp en verspreid een persbericht en een

flyer met meer info over het event. Nodig

lokale journalisten uit om verslag uit te

brengen over het event. 
Mix dit met een klein debat over het milieu,

de rol en regels van de EU in de strijd tegen

plasticvervuiling, en je event is klaar!
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Plasticvrije campagne
- Hoe wij het deden
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03
Europa,

speel mee!

19



VOORBEREIDING

Voorbereiding | 180 minuten

Tijd | 60 minuten

Moeilijkheid | Medium

INGREDIËNTEN

METHODE

Boeken spreken
tot jou

Dit QR-code spel is een interactieve manier om de

cultuur van de EU te ontdekken via boeken. Het is

een leuke activiteit om met de hele familie te

doen die zorgt voor enthousiasme en een

groepsgevoel. 

10 boeken

Vragen over elk boek

Een smartphone met QR-code scanner

Antwoordblad

Pennen

Kleine prijzen

De boeken worden op verschillende

plekken verstopt. Maak een antwoordblad

met 10 QR-codes en ruimte voor

antwoorden. Deelnemers scannen de QR

code op het antwoordblad om tips te

krijgen over de vindplaats van het boek.

Op de voorkant van het boek staat een

tweede QR code. Deze moeten ze scannen

om de vraag te kunnen lezen. Verwerk

aanwijzigingen in de vraag zodat de

deelnemers weten waar ze in het boek het

antwoord kunnen vinden. Bijvoorbeeld

het paginanummer, informatie op het

achterblad of de titel van het hoofdstuk.

Deelnemers noteren hun antwoord op

het antwoordblad.

01

02

03

Als er meerdere deelnemers tegelijk

starten, dan kun je ze bij verschillende

vragen laten starten.

04
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Boeken spreken tot jou 
- Hoe wij het deden

21

Scan de code om een voorbeeld van
een antwoordblad te downloaden of
ga naar bit.ly/BoekenSprekenTotJou

https://bit.ly/BoekenSprekenTotJou


VOORBEREIDING
Voorbereiding | 2 à 3 weken

Tijd | Eén of meerdere dagen

tijdens de Europese week van de

sport

Moeilijkheid | Medium

INGREDIËNTEN

Wil je inwoners inspireren om wat vaker te

bewegen en hen tegelijk iets bijleren over het

Europese beleid? Dan is de Europese Week van de

Sport het ideaal moment. Het geeft je de kans om

een sportief event te organiseren in jouw stad of

gemeente. #BeActive

METHODESport- en fitnessclubs in jouw stad of

gemeente 

Scholen

Lokale media

Sponsors

Actieve burgers

Nationaal coördinerend orgaan van

de Europese Week van de Sport

Prik de datum van je event tijdens de

Europese week van de sport (die valt

meestal van 23 tot 30 september).

Organiseer minimaal één event tijdens deze

week. 

Contacteer het nationaal coördinerend

orgaan (NCB) (meestal een ministerie of

een speciale organisatie). Vraag hen om

steun. 

Kies een titel en beschrijf de

sportactiviteiten of disciplines die aan bod

komen binnen je event.

01

02

03

Organiseer een
lokaal event
tijdens de
Europese week
van de sport

Contacteer lokale sport- en fitnessclubs,

scholen, ... en deel de missie en visie van

het event met hen. Vraag of ze willen

deelnemen en biedt faciliteiten zoals

transport en publieke locaties aan voor

sportdemonstraties.

04

Download de  officiële communicatie

toolkit via de website  van je NCB of de EU

website.

05
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https://ec.europa.eu/sport/week/resources_en


Organiseer een lokaal
event tijdens de
Europese week van de
sport 
- Hoe wij het deden

Wil je hier meer over
weten? Scan de code of ga
naar bit.ly/EUweeksport

23

https://bit.ly/EUweeksport


VOORBEREIDING

Voorbereiding | Een paar dagen

Tijd | 30 minuten

Moeilijkheid | Gemakkelijk

INGREDIËNTEN METHODE

Vier Europadag
Elk jaar op 9 mei vieren we de Dag van Europa.

Vier het groots! Rol samen met kinderen een 

 Europese reuzevlag uit terwijl je het Europese

volkslied speelt om de Dag van Europa te vieren.

Voeg extra activiteiten toe om er een echt

Europees evenement van te maken.

Een grote Europese vlag

Een groep kinderen (klas,

sportclub, jeugdbeweging, ...) 

Europadag T-shirts

Een beloning voor de kinderen

(Ijsje, gadget, ...) 

Optioneel: Een drone om de

activiteit te filmen en een

aftermovie te maken 

Een band/Cd-speler/beiaard die

het Europees volkslied speelt 

Koop of maak een grote Europese

vlag. Wees creatief! Je kunt hem ook

maken met krijt of gekleurde

papieren panelen. 

Nodig een klas, sportclub,

jeugdbeweging, ... uit om de vlag mee

uit te rollen of te maken. 

Rol samen met de kinderen de vlag

uit op een groot plein. Loop in een

cirkel rond, wapper met de vlag, ... .

Het is een goed idee om dit te

oefenen. Speel het Europees

volkslied terwijl je dit doet (CD, band,

beiaard, ...). Extra: film het met een

drone om een aftermovie te maken.

01

02

03

Beloon de kinderen met een ijsje,

gadget, ... Nodig de lokale pers uit

om meer bekendheid te krijgen. 

04
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Vier Europadag
- Hoe wij het deden

Bekijk onze video of ga naar
bit.ly/EuropeDayMechelen

25

https://www.youtube.com/watch?v=m4TGcMlWfsc
https://bit.ly/EuropeDayMechelen


04
Europeanen

van de

toekomst
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VOORBEREIDING

Voorbereiding | 60 minuten

Tijd | 60 minuten

Moeilijkheid | Gemakkelijk

INGREDIËNTEN METHODE

Vragen over de EU

Antwoorden

Pennen

Kleine prijzen voor de winnaars

6-8 organisatoren (één persoon

op elke locatie van de

schattenjacht en 1-2 personen bij

de start/finish)

Facultatief: Informatie over de

EU, bv. brochures van uw

plaatselijke Europe Direct.

Kies een locatie voor de speurtocht.

Bijvoorbeeld: een school of het

centrum van de stad. Kies +/- 6

locaties waar de kinderen de vragen

moeten oplossen. Deze locaties

kunnen ook een link hebben met de

EU, bijvoorbeeld een gebouw of

plein dat EU-financiering heeft

gekregen.

Verdeel de groep in teams en deel de

invulbladen uit zodat ze hun

antwoorden kunnen noteren. 

Bij elke stop moeten ze verschillende

vragen over de EU beantwoorden. Ze

krijgen een hint over waar ze de

volgende locatie kunnen vinden.  

01

02

03

Te voet op EU-
schattenjacht
Een schattenjacht is een leuke manier om

jongeren snel kennis te laten maken met de

Europese Unie. Je kan de activiteit zowel op

school als als vrijetijdsactiviteit met kinderen en

jongeren organiseren.

ALs alle locaties gevonden zijn,

verbeter dan alle formulieren en

bespreek de juiste antwoorden. Dit

geeft de jongeren de kans om te

leren. Het team dat de meeste juiste

antwoorden heeft en het snelst klaar

is, wint een prijs.

04
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Te voet op EU-schattenjacht 
- Hoe wij het deden

Wil je meer weten over deze
activiteit? Scan de code of ga
naar bit.ly/SchattenjachtEU

28

https://bit.ly/SchattenjachtEU


VOORBEREIDING
Voorbereiding | 1 uur (enkel voor het

rollenspel)

Tijd | 30 minuten

Moeilijkheid | Gemakkelijk

INGREDIËNTEN METHODE

EUropa Xpert -
Rollenspel
Europese
ministerraad
Laat kinderen van 11-12 jaar aan de hand van

een rollenspel ervaren hoe het is om een

Europese minister te zijn. Een leuke en

interactieve manier om meer te leren over EU-

besluitvorming. 

Een groep van maximum 27

kinderen

Tafelvlaggetjes van de EU-lidstaten

Tafels of schoolbanken

De meningen van de verschillende

lidstaten, afgedrukt op A4-papier

Elke leerling krijgt een papier met de

mening van hun EU-land. De docent

wijst de leerlingen één voor één aan om

het standpunt van hun land hardop

voor te lezen

Start het rollenspel. De leerkracht

doet alsof hij voor de Europese

Commissie werkt en stelt een

wetsvoorstel in. Maak het formeel, de

kinderen vinden het geweldig!

01

02

03

Houd bij hoeveel ministers met het

voorstel instemmen en hoeveel niet.

Leg het resultaat van de stemming

aan het eind uit. Extra: laat ze na

afloop hun eigen mening geven. Wat

vinden zij ervan?

04

Zet de tafels in een U-vorm. Elke

minister heeft een vlag van zijn land

nodig. Wijs aan elke leerling een EU-

lidstaat toe. Print de mening van elke

lidstaat en deel die uit.

Leraar

29



EUropa Xpert Rollenspel
Europese Ministerraad 
- Hoe wij het deden

30

 Scan de code of ga naar
bit.ly/MinistersEU

om het rollenspel te
downloaden

https://bit.ly/MinistersEU


VOORBEREIDING
Voorbereiding | 60 minuten

Tijd | 60 minuten

Moeilijkheid | Gemakkelijk

INGREDIËNTEN
METHODE

Laptop en projector

PowerPoint presentatie

Kleine prijzen

Video's zoals: 

Lesmateriaal en

informatiebrochures over de EU:

Online quizzen zoals Kahoot

Kleine prijzen of snoep

https://bit.ly/OntdekEuropa1

https://bit.ly/OntdekEuropa2

https://bit.ly/HistoryExplained

https://bit.ly/EuropaLesmateriaal

01

02

03

Ontdek Europa

Om de kennis van de leerlingen over de

Europese Unie uit te breiden en hen de kans te

geven hun mening te leren uiten, kan je een les

met een informele discussie organiseren. De

minimumleeftijd is 13 jaar. Hieronder laten we

zien hoe je dit kunt doen!

04

Neem contact op met de docent om

de kennis van de leerlingen over de

EU na te gaan. Pas de inhoud aan

naar hun niveau.

Begin de sessie met ijsbrekervragen:

welke lidstaten kan je noemen? En

waar ben je geweest? Wees creatief:

je kunt hen stickers geven om op een

kaart te plakken. Presenteer een

korte video die de belangrijkste

concepten van de Europese Unie

illustreert.

Verken de kennis van de leerlingen

over de EU en de impact op hun

dagelijks leven, bijvoorbeeld door

plaatselijke EU-projecten te tonen.

Start de discussie: "Wat zijn de goede

kanten van het Europeaan zijn?";

"Wat is het nadeel van Europeaan

zijn?" en moedig de discussie tussen

de leerlingen aan.

Organiseer in het laatste deel van de

sessie een quiz en deel prijzen uit

aan de winnende teams. Je kunt

deze gelegenheid ook aangrijpen om

andere EU-gerelateerde activiteiten

te promoten of een gesprek over de

EU te voeren.  
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https://www.youtube.com/watch?v=XxutY7ss1v4
https://www.youtube.com/watch?v=O37yJBFRrfg
https://www.youtube.com/watch?v=4VCYHTGjr-U
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials
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Nuttige links & organisaties

Europa Direct Informatie Centers

Europe Direct Information Centers (EDIC`s) zijn onmisbare partners om te beginnen met
communiceren over de EU. Zij kunnen je voorzien van gratis informatiemateriaal over de
EU, al uw vragen beantwoorden en je deskundig advies geven over Europese
onderwerpen. Er zijn meer dan 400 EDIC`s in alle EU lidstaten. Vind er een bij jou in de
buurt!

Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in de lidstaten

Elke lidstaat heeft een Vertegenwoordiging van de Europese Commissie. Je kunt bij hen
terecht voor expertise over EU-wetgeving, hulp bij het vinden van sprekers of soms
promotiemateriaal over de EU. Neem contact op met de vertegenwoordiging in jouw
lidstaat.

Liaisonbureaus van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft Liaisonbureaus (EPLO's) in de hoofdsteden van de EU, en
lokale vestigingen in regionaal relevante steden in de dichtstbevolkte lidstaten. Zij zijn
verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van communicatieactiviteiten van het
Europees Parlement. Zoek naar samenwerking en neem contact op met jouw nationale
EPLO.

EU-leerhoek

Hier vindt je spelletjes, wedstrijden en doeboeken om kinderen en jongeren op een leuke
manier kennis te laten maken met de EU, in de klas of thuis. Je kunt hier ook meer te
weten komen over studeren of vrijwilligerswerk in het buitenland. Dit is een bron van
lesmateriaal voor alle leeftijdsgroepen. Leerkrachten kunnen er niet alleen inspiratie
opdoen voor lesplannen, maar ook netwerkmogelijkheden ontdekken met andere
scholen en leerkrachten in de hele EU. Ga het eens bekijken.

EU-Bureau voor publicaties

Dit is de EU-bibliotheek. Je vindt er alle publicaties die door EU-instellingen zijn
gepubliceerd, meestal in alle EU-talen. Je kunt er terecht voor diepgaande informatie
over specifieke onderwerpen of voor het bestellen van posters en kaarten om te
gebruiken op je evenementen. Ga er eens kijken.

1
1
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https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_nl
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://op.europa.eu/nl/home



