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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Teens lessons 
T04: „Betrouwbare spelers betalen belasting” 
Beschrijving van de les 

 

 

Representatiev
e afbeelding 

 
Titel Betrouwbare spelers betalen belasting 

Korte 
beschrijving 

De les is een op zichzelf staand online leermiddel en is onderverdeeld in 2 
hoofddelen:  

• Deel 1 – Belastingen voor ondernemers 
• Deel 2 – Een mogelijk rolmodel: belastingadviseur 

 

Details Doel: 

Leerlingen hebben een interessante discussie over hoe ze een eigen bedrijf 
kunnen beginnen en laten voortbestaan, hun inkomstenbelasting en 
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belastingvrijstellingen. 

Doelstellingen: 
Dit lesmateriaal kan heel handig zijn voor leerkrachten om een les over ethiek 
voor te bereiden. Leerlingen kunnen een lijst met concepten krijgen die ze tijdens 
de les moeten volgen, zoals: 

• Welke belastingen betalen ondernemers?  
• Welke mogelijke belastingvrijstellingen zijn er? 
• Hoe kun je belastingen berekenen? 
• Hoeveel kan iemand verdienen als belastingadviseur voor tieners? 

 

Materiaal: 
Les „Betrouwbare spelers betalen belasting” 
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 
 
Woordenschat: 

ondernemers, belastingen, belastingheffing, belastingadviseur, 
belastingvrijstellingen 

Hoe deze les 
kan worden 
gebruikt 

Opeenvolgende activiteiten: 

Het lesmateriaal kan ook worden gebruikt als consolidatieactiviteit in de vorm 
van huiswerk na een klassikale les over belasting. U kunt de leerlingen vragen de 
quizjes op te lossen en commentaar te geven op een aantal scenario's die in het 
lesmateriaal aan bod zijn gekomen en die bij de gesprekken en concepten uit de 
les passen. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende taken zijn: 

• Leg tieners uit hoe ze kunnen berekenen hoeveel belasting ze moeten 
betalen.  

• Maak onderscheid tussen verplichtingen van tieners die in dienstverband 
werken en tieners die zelfstandig ondernemer zijn.  

• Wijs op de voor- en nadelen van ondernemerschap.  
• Laat tieners zien hoe ze het belastbare inkomen kunnen berekenen.  
• Laat tieners zien wat een belastingadviseur doet, om hun interesse voor 

deze functie te wekken.  

In het kort: 

De les kan in zijn geheel worden gebruikt of leerkrachten kunnen naar eigen 
goeddunken bepaalde delen van de les gebruiken. Gemiddeld kost het ongeveer 
30 minuten om de hele les te volgen. 

Categorie E-learning les voor tieners 

Belangrijkste 
doelgroep 

13 tot 17 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

Economie, ethiek, Engels als tweede taal, menswetenschappen, wiskunde 
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