
 

Tegenlicht in de klas 
Uitverkoop van Griekenland 
 
Leeftijd: 16-18 jaar  
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Nu Griekenland gered lijkt voor de EU, een 
Grexit lijkt te zijn afgewend en de strengste 
bezuinigingsmaatregelen ooit voor 
Griekenland zijn afgekondigd, komt het land  
in een nieuwe fase. Op sociale voorzieningen 
wordt er noodgedwongen nog meer bezuinigd 
en staatseigendommen worden verkocht. 
Welke kapers zijn er op de kust en hoe zal de 
Griekse uitverkoop het land veranderen? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
economie – Grexit – bezuinigingen -  
staatseigendommen – sociale zekerheid - 
Griekenland 
 
Kerndoelen 
EC/K/7.2  
EC/K/5.11 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Tegenlicht in de klas’. Op Schooltv.nl staan 
nog meer video’s over o.a. basisinkomen, 
zoals gratis geld.  
 
Antwoorden 
1a Een vertrek van Griekenland uit de 
eurozone. b Griekenland kon zijn leningen niet 
meer terug betalen en wilde niet bezuinigen. 2 
De economie trekt weer aan, lagere lonen en  
lagere werkloosheid. 3 Slechte reputatie, geen 
algemeen belang en het levert weinig op voor 
de Griekse economie. 4a Bedrijven die eerst 
van de overheid waren, komen nu in handen 
zijn van ondernemers. b Ze zijn niet langer 
afhankelijk van de grillen van de Griekse 
overheid. c Voordeel: levert geld op. Nadeel: je 
hebt weinig controle over het bedrijf. 5 Eigen 
antwoord  

 

Kijkvragen 
 
1 In 2014 en 2015 staat Griekenland onder 
grote druk. Een Grexit lijkt aanstaande. 
a Wat wordt bedoeld met een Grexit?  
b Waarom zou er in die periode een Grexit 
plaats kunnen vinden? 
 
2 Na de hervormingen willen buitenlandse 
bedrijven zich gaan vestigen in Griekenland. 
Welke voordelen zien zij hierin? 
 
3 Toch zijn er ook nadelen door de vestiging 
van buitenlandse bedrijven. Welke nadelen ten 
aanzien van de vestiging van de buitenlandse 
bedrijven in Griekenland worden er genoemd in 
de video?  
 
4 Sinds de eerste lening die Griekenland in 2010 
kreeg, moet Griekenland privatiseren.  
a Wat is privatiseren? 
b Waarom was privatiseren zo belangrijk voor 
de partijen die Griekenland hebben geholpen? 
c Benoem één voordeel en één nadeel van 
privatiseren. 
 
Verdiepingsvraag 

 
 
5 Er is de afgelopen jaren veel over Griekenland 
geschreven. Zoek minimaal vijf 
krantenberichten over Griekenland verspreid 
over de afgelopen vijf jaar. Plak de berichten op 
papier of sla ze op. Noteer wat de inhoud van de 
krantenberichten met elkaar te maken hebben. 
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