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IN HET EUROPEES PARLEMENT

GRATIS

Het Europees Parlement verwelkomt bezoekers van alle leeftijden.
Deze brochure bevat, ter aanvulling op het standaardaanbod voor
bezoekers in Brussel en Straatsburg, informatie over de diensten en
hulpmiddelen voor docenten.
Het standaardaanbod voor bezoeken in Brussel bestaat uit de
volgende drie locaties: de grote vergaderzaal (het Hémicycle
genaamd), die voor debatten en stemmingen wordt gebruikt; het
Parlamentarium, d.w.z. het bezoekerscentrum, en het museum,
d.w.z. het Huis van de Europese geschiedenis. In Straatsburg kan in een
gecombineerd bezoek het Hémicycle en het Parlamentarium Simone
Veil worden bezocht.
Docenten kunnen ook gebruikmaken van het netwerk van
informatiebureaus van het Europees Parlement in grote steden in heel
Europa. De bureaus organiseren manifestaties en beschikken over
materiaal over het Europees Parlement, en sommige bieden zelfs de
gloednieuwe Europa Experience aan, een unieke tentoonstelling die
bezoekers op een interactieve en dynamische manier meer te weten
laat komen over Europese politiek.
Tenzij anders vermeld, is alle informatie over een bezoek aan het
Europees Parlement, waaronder boekingen, te vinden op onze
website:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUSSEL
HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS
Het Huis van de Europese geschiedenis beschouwt het continent
als geheel en biedt bezoekers verschillende perspectieven op de
geschiedenis van Europa. Het museum is de ideale plek om op een
interactieve en aangename manier meer te weten te komen over de
geschiedenis, het heden en de toekomst van Europa.
Openingstijden:
ma. 13.00 - 18.00 uur | di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur | za. en zo. 10.00 - 18.00 uur
90 minuten

Activiteitenbladen

Speciaal ontwikkelde activiteitenbladen ondersteunen de leerervaring van zowel
de permanente als de tijdelijke tentoonstellingen. De hulpmiddelen sporen
deelnemers aan de geschiedenis op onafhankelijke wijze te bekijken, te onderzoeken
en te analyseren. In kleine groepjes duiken bezoekers daadwerkelijk in de verhalen
en de inhoud van het museum, en gaan ze op ontdekkingstocht in de Europese
geschiedenis. Voor de begeleiders van de groepjes zijn er instructies om de scholieren
te helpen met de activiteitenbladen.
12-18 jaar

10-60 personen

Tijdelijke tentoonstelling: 45 minuten

Permanente tentoonstelling: 90 minuten
DE, EN, FR, NL

Beschikbaarheid: dagelijks
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 2 weken

Workshop: Achter het glas van de vitrine vandaan

De geschiedenis komt tot leven in de Achter het glas van de vitrine vandaanworkshop. Deelnemers moeten zich instellen op een „hands-on”-ervaring
bij het ontdekken van enkele van de fascinerende objecten in het Huis van
de Europese geschiedenis. De deelnemers maken kennis met primaire en
secundaire bronnen, waaronder voorwerpen, foto’s en teksten, en kunnen
daarbij de geschiedenis letterlijk aanraken.
6-18 jaar

10-30 personen

90 minuten
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Beschikbaarheid: do. 10.00 - 11.30 uur en 14.00 - 15.30 uur, vr. 10.00 - 11.30 uur
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 4 weken

Workshop: Gezichten uit het verleden (vanaf 2018)
Gekostumeerde acteurs brengen de geschiedenis tot leven en verwelkomen
deelnemers in de Gezichten uit het verleden-workshop. Beroemde en minder
beroemde gezichten uit de 19e en de 20e eeuw stellen groepen in de
gelegenheid mensen te ontmoeten die geschiedenis hebben gemaakt, en het
verleden op een leuke en stimulerende manier te ervaren.
6-18 jaar

10-30 personen

90 minuten
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Beschikbaarheid: te bevestigen
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 4 weken

PARLAMENTARIUM
Ervaar het Europees Parlement als nooit tevoren in het baanbrekende
Parlamentarium. Aan de hand van dynamische multimediapresentaties,
waaronder een adembenemende 360°-bioscoop en een enorme
interactieve kaart, kunnen de bezoekers de Europese democratie
ontdekken.
Openingstijden:
ma. 13.00 - 18.00 uur | di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur | za. en zo. 10.00 - 18.00 uur
90 minuten

Luna-spel

In het Luna-spel, een spel voor de hele familie, ontmoeten kinderen Luna, een
vriendelijk ruimtewezen dat naar het Parlamentarium is gekomen om het een en
ander over de Europese Unie te leren. Jonge bezoekers moeten antwoord geven op
Luna’s vragen en daarbij gebruikmaken van informatie die in de hele tentoonstelling
beschikbaar is. Alle kinderen krijgen aan het eind van het bezoek een prijs.
6-10 jaar
90 minuten

Kleine gemengde groep van kinderen en volwassenen
Alle 24 talen van de Europese Unie

Beschikbaarheid: dagelijks

De Galaxy-talentenjacht
De Galaxy-talentenjacht maakt het voor jonge mensen gemakkelijk om meer
over de Europese Unie te leren. In groepjes van vier of vijf moeten ze proberen
de tekst van The Sound of Europe te vinden die in het Parlamentarium verstopt
is. De vragen en hints sporen deelnemers aan zich in het Europees Parlement
te verdiepen en zich voor het Europees Parlement te interesseren.
10-14 jaar

4-5 personen

90 minuten

Alle 24 talen van de Europese Unie
Beschikbaarheid: dagelijks

Rollenspel

De spelers krijgen in dit rollenspel de kans de touwtjes van de Europese Unie in
de hand te nemen. Als leden van het Europees Parlement moeten zij nieuwe
wetgeving bestuderen, bespreken en — middels hun stem — goedkeuren of
afwijzen. Groepen worden in fracties en commissies opgesplitst en behandelen
de onderwerpen, doen wijzigingsvoorstellen en sluiten compromissen. Spelers
ervaren zelf hoe Europese wetgeving tot stand komt en wie de belangrijkste
actoren zijn. Alle deelnemers ontvangen een door de voorzitter van het Europees
Parlement ondertekend certificaat. Er is een instructie beschikbaar waarmee deze
ervaring in de klas kan worden voortgezet.
14 jaar en ouder

16-32 personen

2½ uur

Alle 24 talen van de Europese Unie
Beschikbaarheid: ma. t/m vr. (zie de website voor de tijden)
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 12 weken

HÉMICYCLE
Bezoek aan de grote vergaderzaal
De grote vergaderzaal biedt plaats aan alle 751 leden van het Europees Parlement
en wordt gebruikt voor de grootste en belangrijkste debatten. Groepen brengen
een bezoek aan de bezoekerstribune van de grote vergaderzaal en kunnen live
de debatten volgen wanneer er een vergadering van het Europees Parlement
plaatsvindt. Groepen krijgen daarnaast een breed opgezette interactieve
presentatie over het Europees Parlement; deze presentatie kan worden aangepast
aan het publiek. Bij het maken van een reservering kan worden aangegeven welke
onderwerpen de groep in het bijzonder interesseren.
14 jaar en ouder

10-100 personen

1½ - 3 uur

Alle 24 talen van de Europese Unie
Beschikbaarheid: ma. t/m vr. 8.30 - 18.00 uur
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 8 weken

Europese jeugdseminars

In het kader van de Europese jeugdseminars komen jongeren uit heel Europa
bijeen om actuele onderwerpen te presenteren, te bespreken en te beoordelen.
Groepen jongeren uit verschillende landen werken samen in een lingua franca
die door alle deelnemers wordt gesproken. Tijdens de dag worden mogelijke
oplossingen voor problemen besproken in ideeënlabs. De dag eindigt met een
stemming over het beste voorstel, dat vervolgens wordt bediscussieerd met
leden van het Europees Parlement.
16 jaar en ouder

20-40 personen per deelnemende school (grotere groepen

zijn eventueel ook mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid)
Beschikbaarheid: meerdere keren per jaar
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 8 weken
Nadere informatie: Vissem@ep.europa.eu

Eén dag
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STRAATSBURG
Bezoek aan het Europees Parlement

Straatsburg is de officiële zetel van het Europees Parlement en beschikt over
de grote vergaderzaal (het Hémicycle), die voor belangrijke debatten en
stemmingen wordt gebruikt. Bezoeken betreffen het Hémicycle en een breed
opgezette interactieve en op de groep toegesneden presentatie over het
Europees Parlement. Indien de grote vergaderzaal in gebruik is, kan ook een
livedebat worden meegemaakt. Bij een bezoek aan Straatsburg kan nu ook
het Parlamentarium Simone Veil worden bezichtigd, dat een dynamische en
interactieve inleiding op het Europees Parlement biedt.
14 jaar en ouder

10-100 personen

1½ - 3 uur

Alle 24 talen van de Europese Unie
Beschikbaarheid: ma. t/m vr.
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 8 weken

Parlamentarium Simone Veil rollenspel
De spelers krijgen in dit rollenspel de kans de touwtjes van de Europese Unie in
handen te nemen. Als leden van het Europees Parlement moeten zij nieuwe
wetgeving bestuderen, bespreken en — middels hun stem — goedkeuren of
afwijzen. Groepen worden in fracties en commissies opgesplitst en behandelen
de onderwerpen, doen wijzigingsvoorstellen en sluiten compromissen. Spelers
ervaren zelf hoe Europese wetgeving tot stand komt en wie de belangrijkste
actoren zijn. Alle deelnemers ontvangen een door de voorzitter van het Europees
Parlement ondertekend certificaat. Er is een instructie beschikbaar waarmee
deze ervaring in de klas kan worden voortgezet.
14 jaar en ouder

16-32 personen

2½ uur

Alle 24 talen van de Europese Unie
Beschikbaarheid: ma. t/m vr. 10.00 - 14.00 uur
Van tevoren reserveren verplicht, ten minste: 12 weken

Euroscola

In het kader van Euroscola kunnen scholieren het besluitvormingsproces van
de Europese Unie van dichtbij meemaken in een dynamische en meertalige
omgeving. Het Europees Parlement nodigt scholen uit de hele Europese Unie
uit om deel te nemen aan een programma dat eindigt met een eendaagse
manifestatie in Straatsburg. In de grote vergaderzaal (het Hémicycle) kruipen
scholieren in de huid van een lid van het Europees Parlement, voeren ze het
woord, nemen ze deel aan een debat en stemmen ze over resoluties. Alvorens
naar Straatsburg te komen, nemen scholen deel aan nationale wedstrijden.
16-18 jaar

15-24 personen (plus één docent)

nationale wedstrijden, waarvan de duur verschilt per lidstaat)

Eén dag (plus de
Alle 24 talen van de

Europese Unie (de eindmanifestatie in Straatsburg vindt uitsluitend plaats in DE, EN, FR)
Beschikbaarheid: gelieve contact op te nemen met het dichtstbijzijnde
informatiebureau van het Europees Parlement

IN HEEL EUROPA
De informatiebureaus van het Europees Parlement
Het Europees Parlement beschikt over een netwerk van informatiebureaus
in grote steden in de Europese Unie. De bureaus organiseren activiteiten en
evenementen, verstrekken lesmateriaal over de Europese Unie en sommige
bureaus organiseren interactieve Europa Experience-tentoonstellingen. U
vindt het dichtstbijzijnde bureau op de bezoekerswebsite.

Het „Ambassador School”-programma

Het European Parliament Ambassador School-programma is een educatief
netwerk dat bedoeld is om het bewustzijn van het Europees burgerschap en
de Europese democratie te vergroten. Docenten worden seniorambassadeurs
en scholieren juniorambassadeurs, en zij organiseren activiteiten zoals
informatiestands en -evenementen voor de Dag van Europa. Het Europees
Parlement en zijn informatiebureaus zorgen voor ondersteuning in de vorm van
seminars voor docenten, educatieve tools en communicatieplatforms, die het
voor scholen eenvoudig maken contact met leden van het Europees Parlement
op te nemen en inzicht te krijgen in hun werk. Ze bevorderen eveneens de
contacten met andere Europese scholen in dit netwerk.
14-18 jaar

Groep(en) scholieren plus een docent of meerdere docenten

Alle 24 talen van de Europese Unie
Beschikbaarheid: gelieve contact op te nemen met het dichtstbijzijnde
informatiebureau van het Europees Parlement
Nadere informatie:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

ONLINEHULPBRONNEN
Activiteiten voor in de klas van het Huis van de Europese
geschiedenis

Onlinehulpbronnen voor docenten en scholieren zijn beschikbaar op de website
van het Huis van de Europese geschiedenis. Het materiaal vormt een aanvulling
op de permanente tentoonstelling en is uitermate geschikt voor gebruik in
de klas, thuis of in andere educatieve omgevingen. In de hulpbronnen wordt
aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen, en er wordt gewezen op
de overeenkomsten tussen het verleden en het heden. Thema’s: migratie,
mensenrechten, identiteit, conflict en communicatie.
6-18 jaar

Alle 24 talen van de Europese Unie

Nadere informatie: www.historia-europa.ep.eu

EuroparlTV onlinehulpmiddelen voor in de klas
EuroparlTV produceert video’s over de activiteiten van het Europees Parlement.
De dienst biedt een mix van nieuws, achtergrond en educatieve video’s.
De programma’s zijn online in verschillende formaten en met ondertiteling in de
meeste officiële talen van de Europese Unie beschikbaar. Er kunnen ook USB-sticks
met educatieve programma’s worden aangevraagd.
Alle 24 talen van de Europese Unie
Nadere informatie: www.europarltv.europa.eu/home

