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Voorwoord
Geachte lezer,
Door alle media aandacht kan het u bijna niet zijn ontgaan: Nederland is sinds 1 januari 2016
voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Rondom het Nederlands Voorzitterschap zijn
tal van initiatieven ontwikkeld. Zo heeft het CBS een publicatie opgesteld waarin Nederland
langs de Europese meetlat wordt gelegd. Ook is er door het Europees Parlement een
lespakket ontwikkeld, gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs. Beide initiatieven
worden in deze nieuwsbrief nader toegelicht.
Drie prioriteiten
Als voorzitter bepaalt Nederland het komende half jaar mede de agenda voor de Europese
Unie. Nederland heeft drie prioriteiten opgesteld voor het voorzitterschap:
een Unie die verbindt
een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken
een innovatieve Unie
De laatste prioriteit sluit prachtig aan op het nieuws dat de regio Drenthe-Groningen door de
Europese Commissie is aangesteld als voorbeeldregio op het gebied van verduurzaming van
de economie en biobased economie. Innovatieve initiatieven als GreenPac, het open
innovatiecentrum op het gebied van groene chemie, hebben bijgedragen aan het verkrijgen
van deze status.
Activiteiten agenda
Op www.eu2016.nl vindt u de volledige activiteitenagenda voor het Nederlands
Voorzitterschap. Wilt u meer informatie over Europa, Europese wet- en regelgeving of
bijvoorbeeld Europese subsidiemogelijkheden? We helpen u graag op weg! Sinds 01 januari
2016 doen we dit vanaf een andere locatie, de informatiebalie van Europe Direct Drenthe is
verhuisd van het Werkplein Zuidoost-Drenthe naar Kennispoort Drenthe. We hopen u daar
eens te zien!

Nederlandse bevolking de gelukkigste
van Europa
Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat in de publicatie
‘Nederland langs de Europese meetlat’ zien hoe Nederland

zich op een aantal beleidsterreinen verhoudt tot de andere
27 Europese lidstaten. De publicatie is uitgegeven ter gelegenheid van het Nederlands
Voorzitterschap van de EU. De uitgave laat in 21 duidelijke hoofdstukken zien op welk
gebied Nederland zich in de voorhoede bevindt en op welke beleidsterreinen Nederland lager
scoort. Zo blijkt de Nederlandse bevolking tot de gelukkigste van Nederland te behoren en
ligt de jeugdwerkloosheid aanzienlijk lager dan in de meeste andere Europese lidstaten. Op
milieugebied scoort Nederland echter aanzienlijk lager.
Het document is gratis te downloaden via de website van het CBS.

Lesmodule voortgezet onderwijs
Ter gelegenheid van het Nederlands Voorzitterschap van de
EU heeft het Informatiebureau van het Europees Parlement
een lesmodule ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De
lesmodule is zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar.
In het lespakket wordt een duidelijk beeld gegeven van de werking, taken en invloed van de
Europese Unie. De leerlingen krijgen meer inzicht in de historische achtergrond van de
Europese samenwerking, leren meer over de verschillende EU-verdragen en instellingen en
oefenen met het beargumenteren van hun eigen mening. De lesmodule is hiermee geschikt
voor bijvoorbeeld geschiedenis en maatschappijleer. Het programma past binnen de EIO
leerlijnen en de ELOS criteria.
U kunt het lespakket gratis downloaden of bestellen via www.europeesparlement.nl.
Europe Direct Drenthe ondersteunt basis- en middelbare scholen bij Europa-educatie door
publicaties en lesmateriaal beschikbaar te stellen. Bovendien maken wij deel uit van een
breder Europees netwerk, waardoor we in staat zijn docenten in contact te brengen met
collega’s uit heel Europa. Docenten van het primair onderwijs kunnen bij ons bijvoorbeeld de
‘Europese Verhalenkoffer’ lenen. De ‘Europese Verhalenkoffer’ is een koffer vol gesproken
verhalen en vragen voor groep 5/6 en groep 7/8. Voor groep 1 t/m 4 zijn er enkele creatieve
opdrachten.
Europe Direct Drenthe werkt samen met de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken bij
het organiseren van gastlessen voor het voortgezet onderwijs over Europa. Wilt u meer
informatie over het beschikbare lesmateriaal of de mogelijkheden die Europe Direct Drenthe
biedt? Neem dan contact met ons op.

Informatiebalie Europe Direct Drenthe
is verhuisd!
Sinds 1 januari 2016 is de informatiebalie van Europe Direct
Drenthe verhuisd van het Werkplein Zuidoost-Drenthe naar
Kennispoort Drenthe (gevestigd bij de Stenden Hogeschool,
van Schaikweg 94 Emmen). De balie is op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 12.00 tot

17.00. Heeft u een vraag over Europa of wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons
op.

Drenthe-Groningen Europese
voorbeeldregio chemie
De Europese Commissie heeft de regio Drenthe-Groningen gekozen tot Europese
voorbeeldregio op het gebied van duurzame chemie en bio-based economy. De regio is
hiermee voorloper ten opzichte van andere regio’s in Nederland én Europa. De provincies
gaan deel uitmaken van een netwerk van groene regio’s in Europa.
De toegekende status biedt de regio nieuwe mogelijkheden. Zo wordt de zichtbaarheid in
Europa vergroot en wordt het makkelijker om aan te sluiten bij verschillende initiatieven en
subsidieprogramma’s.
De regio Drenthe richt zich met haar chemiesector vooral op vezel- en polymeerchemie, de
regio Groningen vooral op basischemie. Meer informatie vindt u via deze link.
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