Collegereeks oktober
2021 in Apeldoorn
OUD GELEERD
JONG GEDAAN

THEMA: ‘De Europese Unie heeft dit besloten..’ ?!
Tijd: 7, 14, 21 en 28 oktober 2021 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u.
Locatie: De Drie Ranken. Eglantierlaan 202 in De Maten in Apeldoorn
Student/docente: Kejan Beemer
U heeft Mark Rutte of een andere politicus vast wel eens horen zeggen: “Ik kan er niets aan doen,
want de Europese Unie heeft dit besloten.” Wat betekent dit precies? En klopt dit wel? Deze
colleges zullen gezamenlijk helderheid bieden over hoe de Europese Unie beslissingen neemt en
wat hierin de rol van lidstaten is. De volledige reeks wordt toegelicht via een casus die in
samenspraak met de deelnemers zal worden gekozen tijdens het eerste college.
Het eerste college op 7 oktober – Definieer de Europese Unie
Dit college is bedoeld als introductie over de vraag waarom de manier van beslissen in de
Europese Unie niet alleen ingewikkeld is, maar ook uniek.
Het tweede college op 14 oktober – De eeuwige bureaucratie
In dit college gaat Kejan Beemer in op het voornaamste verwijt richting de Europese Unie. De EU
wordt gezien als een traag en ingewikkeld systeem, maar de bureaucratie is slechts een heel
klein onderdeel van de Unie.
Het derde college op 21 oktober – Het politieke spel
Kejan Beemer licht het systeem toe wat juist voor ingewikkelde en trage beslissingen zorgt: het
politieke spel.
Het vierde college op 28 oktober – Is die wetgevingsprocedure wel normaal??
In het vierde college wordt tot slot gekeken hoe een beslissing van de Europese Unie wordt
vastgelegd. Met de vraag: Is die wetgevingsprocedure wel normaal?

Opgave voor de college-reeks via de mail:
oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en door betaling van € 20 op rekeningnummer
NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG
De Europese Unie. € 20 is voor het geheel van de 4 colleges. Uw betaling graag
vóór de start van het eerste college. Bij over-intekening krijgen senioren (60+)
voorrang boven niet-senioren. Informatie: Gert Nijmeijer 06-53783808.
Verder: www.3ranken.nl/activiteiten/oudgeleerdjonggedaan.
En over de landelijke stichting OGJG: www.oudgeleerdjonggedaan.nl.

