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Onderwijsproject 

 

‘Samen verder in Europa’  

 

Na de viering van het eerste lustrum van de Stedenband Meppel-Most gaat een omvangrijk 

onderwijsproject in beide gemeenten van start. Dit project duurt het gehele schooljaar 2004-

2005 en wordt in mei afgesloten. De laatste twee leerjaren van 14 basisscholen in Most en 

klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in Meppel nemen aan dit project deel, in totaal 

ongeveer 3300 leerlingen. 

Doelstelling is het leren kennen van de 25 landen van de Europese Unie. Europa staat dit jaar 

in het middelpunt van de belangstelling. Per 1 mei werd de Europese Unie met tien nieuwe 

lidstaten uitgebreid en in juni vonden de Europese verkiezingen plaats. De belangstelling voor 

deze Europese ontwikkeling is volgens projectleider Jan Snijders, bestuurslid van de Stichting 

Stedenband, ‘helaas gering’. Het nieuwe Europa heeft de burgers volgens hem nog niet 

bereikt. ‘Ook de afstand naar de jeugd is nog groot. De komende generaties zullen steeds 

meer met deze ontwikkeling te maken krijgen. Deze generaties zullen vorm moeten geven aan 

Europa. Daarom zijn internationale projecten en uitwisselingen van essentieel belang. Door 

deze internationalisering worden jongeren zich bewust van veranderingen in Europa, waar 

ontzettend veel verandert’, aldus Snijders. 

Naast de eigen situatie is die van jongeren in andere Europese landen van groot belang. ‘Naast 

deze bezinning op de eigen situatie en de eigen cultuur ontdek je de verschillen met andere 

culturen. Europees leren denken en Europa leren kennen leer je niet uit een boekje. Deze twee 

aspecten zullen de komende jaren een hoofdrol gaan spelen bij de verdere eenwording van 

Europa. De thema’s bij projecten moeten direct aansluiten bij de belevingswereld van de 

jeugd’. Hierbij zal de praktische situatie, uitwisselingen, een grote rol spelen. Een andere 

cultuur leer je niet van horen zeggen, maar door de confrontatie ermee. 

Het project ‘Samen verder in Europa’ wil een aanzet geven tot deze confrontatie en het 

Europese bewustzijn van leerlingen van 13 – 15 jaar bevorderen. Jan Snijders heeft een 

leerboek in de Engelse taal gemaakt met alle belangrijke gegevens van de 25 landen van de 

Europese Unie. 

Aan dit project is een quiz voor de deelnemende leerlingen verbonden. De 25 beste leerlingen 

uit Meppel en de 25 beste uit Most brengen als afsluiting een bezoek aan het Europees 

Parlement. 


