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Korte omschrijving werkvorm:
De leerlingen lezen een artikel over wat het betekent als een land failliet gaat en maken daar
verwerkingsvragen over.
Leerdoel:
Begrijpen wat er gebeurt als een land failliet gaat.
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Handleiding:
1. U print voor alle leerlingen het werkblad op pagina 2 en het artikel uit nrc.next. Zie de
bronvermelding voor de link naar het artikel.
2. De leerlingen lezen het artikel en maken zelfstandig de vragen.
3. U kunt voor het bespreken van de antwoorden het antwoordmodel gebruiken op pagina 3
van dit document.

Onderwijskrant Actueel: Schuldencrisis

Werkblad: Kan een land failliet gaan?
Vragen
1. Wanneer is een land bankroet?
2. Wat is een voordeel van een faillissement?
3. Waarom is het op lange termijn toch nadelig voor een land om failliet te gaan?
4. Wie worden er de dupe van als Griekenland de leningen niet terug kan betalen?
Aan wie worden de leningen waarschijnlijk wel terugbetaald? Waarom?
5. Noem een voordeel voor Griekenland als het land uit de Eurozone stapt.
6. Noem een nadeel voor Griekenland als het land uit de Eurozone stapt.
Inzichtsvragen
7. Wat merken de gewone burgers in Nederland van de crisis in Griekenland?
8. Dit artikel komt uit de krant nrc.next en is geschreven door journalist Melle Garschagen.
Wat is volgens jou de mening van de journalist over een mogelijk faillissement van
Griekenland?
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Antwoordmodel
1. Wanneer is een land bankroet?
Een land is bankroet als de regering niet aan haar internationale betalingsverplichtingen
wil voldoen.
2. Wat is een voordeel van een faillissement?
Bij een faillissement kan een land zijn schulden niet meer aflossen. De schulden worden
daarom kwijtgescholden. Het lijkt een makkelijke manier om van je schulden af te komen.
3. Waarom is het op lange termijn toch nadelig voor een land om failliet te gaan?
Investeerders zullen het vertrouwen in het land verliezen. Het land krijgt een slecht imago.
Er zullen minder investeerders komen en landen zullen meer rente vragen voor leningen.
Ook de banken zullen failliet gaan waardoor de mensen uit het land hun spaargeld
verliezen.
4. Wie worden er de dupe van als Griekenland de leningen niet terug kan betalen?
Aan wie worden de leningen waarschijnlijk wel terugbetaald? Waarom?
Banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen , investeerders en de Europese Centrale
Bank zullen geld verliezen. De leningen verstrekt door het IMF zijn beschermd, zij krijgen
als eerste hun geld terug. Ook noodfonds EFSF zegt vooraan te staan in de rij van
schuldeisers.
5. Noem een voordeel voor Griekenland als het land uit de Eurozone stapt.
Griekse producten worden voor het buitenland erg goedkoop, waardoor Griekenland veel
producten kan exporteren. Hierdoor wordt de economie beter.
6. Noem een nadeel voor Griekenland als het land uit de Eurozone stapt.
De Griekse schuld blijft in Euro’s bestaan. Als de drachme minder waard wordt, dan groeit
de schuld aan Europese landen dus nog steeds.
Inzichtsvragen
7. Wat merken de gewone burgers in Nederland van de crisis in Griekenland?
Over het antwoord op deze vraag kunt u met de leerlingen discussiëren. Wat vinden
leerlingen ervan dat de Nederlandse overheid Griekenland steunt? Dit wordt immers van
belastinggeld gedaan. Zal Nederland ook meegetrokken worden in de schuldencrisis? Etc.
8. Dit artikel komt uit de krant nrc.next en is geschreven door Melle Garschagen. Wat is
volgens jou de mening van de journalist over een mogelijk faillissement van Griekenland?
Het artikel lijkt geen angst te willen opwekken: er worden geen doemscenario’s geschetst.
Er wordt zelfs benadrukt dat wel vaker landen failliet zijn gegaan en dat deze landen er
uiteindelijk weer bovenop zijn gekomen. Over het algemeen probeert de journalist een
neutraal antwoord te geven op de vragen. Toch zullen niet alle economen hier hetzelfde
over denken.
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