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Scholieren Meppel en Most in Brussel  
 

Vorig jaar september/oktober werd in Most (partnerstad van Meppel) en Meppel het startsein 

gegeven voor een groots opgezet Europees onderwijsproject met de titel: ‘Samen verder in 

Europa’. Dit project werd gehouden in het kader van het eerste lustrum van de Stedenband 

Meppel-Most. In totaal hebben in zowel Meppel als Most 3000 leerlingen aan dit project 

deelgenomen. Doelstelling was kennismaken met de landen van de Europese Unie. 

Eind april, begin mei werd het project op de scholen afgesloten. In Most werd dit gedaan in de 

vorm van een presentatie van een land van de EU en in Meppel moesten de leerlingen zich 

buigen over een Europaquiz. 

De 25 leerlingen uit zowel Meppel als Most die de presentatie of quiz het beste hadden 

volbracht mochten deelnemen aan de afsluitende reis naar Brussel van woensdag tot en met 

vrijdag. De groepen uit Most en Meppel ontmoetten elkaar in een jeugdhotel in Brussel. 

‘Fantastisch om een Europees project samen in Brussel af te sluiten. Het was geweldig om te 

zien hoe snel jongelui elkaar leerden kennen,’ aldus Jan Snijders die het project begeleidde. 

 

Parlement  
Hoogtepunt van de reis was het bezoek aan het Europees Parlement. Hier was de groep 

uitgenodigd door Jan Mulder uit Meppel. Hij zit voor de VVD in het Europees parlement. 

Verder werkten nog mee Thijs Berman (PvdA) en Jeanine Hennis-Plaschaert (VVD). 

Tussen deze drie Europarlementariërs en de jongeren ontstond een interessante discussie over 

Europa. De jongeren waren goed voorbereid en bestookten de parlementariërs met vele 

vragen over onderwerpen als de grondwet, hoeveel moet ieder land betalen en waarom 

Nederland zoveel, controle aan de grenzen, vervoer (HSL-lijn), waarom verschillende 

landbouwregels in Nederland en Duitsland en prijzen van landbouwproducten. 

Na de discussie bezichtigde de groep de grote plenaire zaal van het Europees parlement. In 

deze zaal vond juist een vergadering plaats over het thema ‘for a mine-free world’. Met 

behulp van een tolk via de koptelefoon konden de scholieren de discussie enige tijd volgen. 

Volgens Jan Snijders is dit Europees project een groot succes. ‘Duidelijk is ook, dat jongeren 

belangstelling voor Europa hebben. Maar deze belangstelling moet wel gevoed worden met 

informatie. Er is veel voorlichtingsmateriaal over Europa. Deze komt echter niet altijd op de 

juiste plaats. Ook de Nederlandse regering blijft in gebreke. In Den Haag zijn verschillende 

bewindslieden en kamerleden slecht Europees georiënteerd’, aldus de oud-docent van het 

vmbo aan de Randweg. ‘Door meer informatie gaat Europa leven. Dan heeft Europa toekomst 

en kan onze jeugd deze Europese toekomst vorm geven’. 

 

De leerlingen van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel, Stad en Esch, AOC 

Terra, Dingstede en Greydanus College, hebben in Brussel warme belangstelling voor Europa 

getoond en op deze wijze een belangrijke stap gezet voor een volgende discussie, aldus 

Snijders. 


