
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Was de euro wel zo’n goed 
idee? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw& VO-

bovenbouw 
 
Samengevat 
In 2002 wordt de euro geïntroduceerd als 
betaalmiddel, nadat daar jarenlang over 
is onderhandeld. Twee Nederlandse 
topambtenaren blikken terug op de 
invoering van de euro en vinden dat er op 
de plannen en de voorbereiding wel wat 
aan te merken is.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Gulden, euro, munteenheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42 
Bovenbouw: Domein D, concept markt 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’ . Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat is blockchain?’.  
 
Antwoorden 
1a Gulden b Frank c Mark 2a In 1992 in 
Maastricht. b De landen die samen deel uit 
gingen maken van de Europese Monetaire 
Unie. 3 Italië is een van de grondleggers 
van de Europese Unie en kon daarom niet 
worden geweigerd. 4 Zij stelden dat er 
geen monetaire unie kan worden 
begonnen als de echte economie nog niet 
goed op orde is. 5 Eigen antwoord. 6 Door 
de komst van de euro is het voor 
Griekenland gemakkelijker om geld te 
lenen van de banken, maar dit geld 
kunnen ze niet terugbetalen. De banken 
weten dat de rijkere landen Griekenland 
niet failliet laten gaan en dit geld zullen 
terugbetalen aan de banken. Dit zorgt 
voor een splitsing tussen rijk en arm. 

Kijkvragen 
 

1 Schrijf bij elk land de munteenheid die 
het land hanteerde voor de komst van de 
euro. 
a Nederland 
b Frankrijk 
c Duitsland 
 

 
 
2a Wanneer en waar wordt besloten om 
over te gaan op één gezamenlijke munt? 
b Door wie werd dit besloten? 
 
3 Landen die mee willen doen met de euro 
moeten voldoen aan een aantal strenge 
eisen. Italië kon niet voldoen aan deze 
eisen. Waarom mocht Italië toch meedoen 
met de euro? 
 
4 Cees Maas zegt dat ambtelijk financiën 
en de Nederlandse bank kritisch waren op 
de invoering van de euro. Waarom waren ze 
kritisch? 
 
5 Cees Maas en André Szász hebben vooral 
veel kritiek op de politiek en de voorlichting 
richting de burgers. Geef twee voorbeelden 
waar dit uit blijkt. 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De toetreding van Griekenland zorgt voor 
veel problemen. André Szász waarschuwde 
in 1998 al dat de euro een splijtzwam zou 
kunnen worden. Leg uit wat hij hiermee 
bedoelt.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-was-de-euro-wel-zon-goed-idee/
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https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-wat-is-blockchain/


  

EenVandaag in de klas 
Was de euro wel zo’n goed 
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Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw& VO-

bovenbouw 
 
Samengevat 
In 2002 wordt de euro geïntroduceerd als 
betaalmiddel, nadat daar jarenlang over 
is onderhandeld. Twee Nederlandse 
topambtenaren blikken terug op de 
invoering van de euro en vinden dat er op 
de plannen en de voorbereiding wel wat 
aan te merken is.  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’ . Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat is blockchain?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema euro is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 
economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Economie & Bedrijfseconomie (wo) 
Economie & Beleid (wo) 
Business Economics (wo) 
Economie, Bestuur en Management (wo) 
Economie & Management (hbo) 
Bedrijfskunde (wo/hbo) 
Economie & Marketing (mbo) 
 

Kijkvragen 
 

1 Schrijf bij elk land de munteenheid die 
het land hanteerde voor de komst van de 
euro. 
a Nederland 
b Frankrijk 
c Duitsland 
 

 
 
2a Wanneer en waar wordt besloten om 
over te gaan op één gezamenlijke munt? 
b Door wie werd dit besloten? 
 
3 Landen die mee willen doen met de euro 
moeten voldoen aan een aantal strenge 
eisen. Italië kon niet voldoen aan deze 
eisen. Waarom mocht Italië toch meedoen 
met de euro? 
 
4 Cees Maas zegt dat ambtelijk financiën 
en de Nederlandse bank kritisch waren op 
de invoering van de euro. Waarom waren ze 
kritisch? 
 
5 Cees Maas en André Szász hebben vooral 
veel kritiek op de politiek en de voorlichting 
richting de burgers. Geef twee voorbeelden 
waar dit uit blijkt. 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De toetreding van Griekenland zorgt voor 
veel problemen. André Szász waarschuwde 
in 1998 al dat de euro een splijtzwam zou 
kunnen worden. Leg uit wat hij hiermee 
bedoelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© NTR 2018 

 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-was-de-euro-wel-zon-goed-idee/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-was-de-euro-wel-zon-goed-idee/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-wat-is-blockchain/

