Nieuwsuur in de Klas
Hyperinflatie in Venezuela
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Het Zuid-Amerikaanse Venezuela is lange
tijd een relatief rijk land. Maar dat
verandert na 2012. Het land raakt in
crisis, het land verdient minder geld,
mensen kunnen minder kopen, toeristen
blijven weg en voedsel wordt schaars.
Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Inflatie, economische crisis, hyperinflatie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Mens en maatschappij: 46, 47.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie van
‘Nieuwsuur in de klas’, met
achtergronden bij het nieuws. Op
Schooltv.nl staan nog meer video’s over
soortgelijke onderwerpen, zoals:
‘Clipphanger: Wat is inflatie?’.
Antwoorden
1a Niet waar b Niet waar c Waar d Niet
waar 2 4-3-2-1 3a Inflatie b Hyperinflatie c
Hyperinflatie 4a Oorzaak b Gevolg c Gevolg
d Gevolg e Gevolg f Oorzaak 5 Eigen
antwoord, zoals: Zimbabwe en Duitsland.

Kijkvragen
1 Zijn deze stellingen waar of niet waar?
a Venezuela ligt in Afrika.
b Venezuela is altijd een arm land geweest.
c De munteenheid van Venezuela is de
Bolivar.
d De centrale bank in Venezuela is gestopt
met geld drukken.
2 Hoe komt het dat Venezuela in de
problemen kwam? Zet de gebeurtenissen in
de juiste volgorde:
1 Venezuela wordt armer en raakt in een
crisis
2 De inkomsten van de staat lopen terug
3 De olieprijzen dalen
4 Venezuela is een welvarend land
3 Hyperinflatie is niet hetzelfde als inflatie.
Waar horen de onderstaande kenmerken
bij? Kies uit inflatie en hyperinflatie.
a Bijna elk land heeft dit bijna elk jaar wel.
b Geld wordt honderden procenten minder
waard.
c Met spaargeld kun je ineens weinig meer
kopen.
4 Geef bij de volgende zaken aan of het een
oorzaak is van de hyperinflatie in
Venezuela of een gevolg.
a De overheid pompte extra geld in de
economie.
b Voedsel wordt schaars.
c Mensen beginnen aan ruilhandel te doen.
d Het is lastig om aan eten te komen.
e Bij winkels ontstaan opstootjes.
f Het land krijgt minder inkomsten door
dalende olieprijzen.
Verdiepingsvragen
5 Venezuela is niet het eerste land met
hyperinflatie. Zoek op internet naar nog
meer landen die te maken hebben (gehad)
met hyperinflatie en vertel kort over twee
landen wat er precies is gebeurd.
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