GROEP

BINNEN EN
BUITENGRENZEN
DE PET
Het verhaal van de pet gaat over de grenzen tussen landen.
Vroeger waren de grenzen gesloten met slagbomen en was daar
controle van paspoorten. Dit kostte veel tijd. Voor bedrijven was
het ook duur als vrachtwagens bij elke grens moesten stoppen. In
het Verdrag van Schengen zijn hier toen afspraken over gemaakt.
Nu gaat reizen en zaken doen over de grens veel makkelijker.
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Geef antwoord op de volgende vragen:
1. Hoeveel toeristen gaan jaarlijks ongeveer
de grens over?
££1,25 miljard toeristen
££1,50 miljard toeristen
££1,75 miljard toeristen
2. Wat is een ander woord voor douanier?
££grensbewaker
££wachter
££advocaat
3. Welke landen sloten als eerste het Verdrag
van Schengen?
££België, Nederland, Groot Brittannië,
Frankrijk en Duitsland
££Frankrijk, Spanje, België, Nederland en
Luxemburg
££Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en
Duitsland
4. Het Schengengebied bestaat uit …?

5. Zijn de landen in het Schengengebied
allemaal EU-lidstaten?
££ja
££nee
6. Welk land doet niet mee met het Verdrag
van Schengen?
££IJsland
££Noorwegen
££Het Verenigd Koninkrijk
7. De grens tussen Polen en de Oekraïne
is een …?
££binnengrens
££buitengrens
8. De grens tussen Finland en Estland
is een ...?
££binnengrens
££buitengrens

££de landen waar je onderling vrij mag in- en
uitreizen zonder grenscontrole
££de landen waar paspoortcontrole bij de
grens plaatsvindt
££de landen van de Europese Unie

Dit verhaal is onderdeel van de
Europese Verhalenkoffer

WERKBLAD

Meer info?
www.eu.nlonderwijs
© Europese Unie
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DE PET, vragen en antwoorden
1. Hoeveel toeristen gaan jaarlijks ongeveer
de grens over?
RR1,25 miljard toeristen
££1,50 miljard toeristen
££1,75 miljard toeristen
2. Wat is een ander woord voor douanier?
RRgrensbewaker
££wachter
££advocaat
3. Welke landen sloten als eerste het Verdrag
van Schengen?
££België, Nederland, Groot Brittannië,
Frankrijk en Duitsland
££Frankrijk, Spanje, België, Nederland en
Luxemburg
RRNederland, België, Frankrijk, Luxemburg en
Duitsland
4. Het Schengengebied bestaat uit …?

5. Zijn de landen in het Schengengebied
allemaal EU-lidstaten?
££ja
RRnee
6. Welk land doet niet mee met het Verdrag
van Schengen?
££IJsland
££Noorwegen
RRHet Verenigd Koninkrijk
7. De grens tussen Polen en de Oekraïne
is een …?
££binnengrens
RRbuitengrens
8. De grens tussen Finland en Estland
is een ...?
RRbinnengrens
££buitengrens

RRde landen waar je onderling vrij mag in- en
uitreizen zonder grenscontrole
££de landen waar paspoortcontrole bij de
grens plaatsvindt
££de landen van de Europese Unie
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