Nieuwsuur in de klas
Handelsverdrag TTIP
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Kijkvragen
1a Wie zijn de voorstanders van TTIP?
b Van wie komt de voornaamste
weerstand?

Samengevat
Overal ter wereld wordt er gehandeld.
Soms gaat dit echter gepaard met (te)
veel wetten, regels, heffingen en
belastingen. Om de handel tussen
continenten te bevorderen, ligt het
handelsverdrag TTIP klaar. Maar er is veel
weerstand. Gaat het verdrag er komen?
Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
TTIP, handelsverdrag, Verenigde Staten,
Europa
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind
je meer video’s over dit onderwerp, zoals:
‘TTIP, recht van de sterkste’.
Antwoorden
1a Regeringen en bedrijven. b Vooral
maatschappelijke organisaties in Europa
en sommige bedrijven. 2 Op de gebieden
van voedselveiligheid, milieu en
arbeidsomstandigheden. 3 Omdat
Amerikaanse producten dan niet aan
Europese wet- en regelgeving hoeven te
voldoen en Europese producten nog wel.
Hierdoor kunnen Amerikaanse producten
goedkoper worden. 4 a-2, b-3, c-4, d-1. 5a
Met een referendum. b Voor het
associatieverdrag (handelsverdrag) met
Oekraïne. 6 Donald Trump is de nieuwe
president van de Verenigde Staten; hij is
tegen het verdrag. 7 Eigen antwoord.

Beeld: TTIP

2 TTIP bevordert de handel tussen
continenten. Op welke drie gebieden wordt
TTIP door bepaalde groepen gezien als een
achteruitgang voor Europa?
3 Waarom zien Europese bedrijven door
TTIP oneerlijke concurrentie aankomen?
4 Deze partijen zijn tégen TTIP. Verbind de
partijen met de bijbehorende personen.
a Jan Roos
1 SP
b Thierry Baudet
2 VNL
c Geert Wilders
3 Forum voor
Democratie
d Emile Roemer
4 PVV
5a Met welk instrument probeert een groep
tegenstanders de TTIP tegen te houden?
b Het instrument van vraag 4 is in
Nederland al eerder gebruikt. Waarvoor
was dat?
6 Een onverwachte omstandigheid heeft
een andere wending aan TTIP gegeven. Wat
is deze omstandigheid en waarom is dit
gunstig voor de tegenstanders van TTIP?
Verdiepingsvraag
7 Het handelsverdrag TTIP heeft voor- en
nadelen. Wat vind jij van het
handelsverdrag? Belicht beide kanten en
trek een conclusie.

© NTR 2017

