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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 1: „Wat is belasting?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatieve 
afbeelding 

 

 
Titel Wat is belasting? 

Korte 
beschrijving 

In het filmpje worden de begrippen belasting en belastingheffing bij het jonge 
publiek geïntroduceerd met behulp van een robot uit de ruimte (2QT) die zal 
fungeren als gids van de leerlingen. In de les wordt het begrip „gezamenlijke 
bijdragen” geïntroduceerd en gekoppeld aan het idee van bijdragen aan het 
algemeen nut. De begrippen worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit 
het dagelijks leven die voor de leerlingen herkenbaar zijn. 

Er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen belasting en andere soorten 
betalingen, en aan de belangrijkste kenmerken van belasting. Elk kenmerk wordt 
op een begrijpelijke manier uitgelegd aan de hand van visuele aanwijzingen en 
dialoog. Er wordt een synthetische definitie van belastingen gepresenteerd 
waarin de begrippen zijn samengevat die tijdens de les aan de orde komen. 

 

Details Doel: 

De activiteit moet leerlingen helpen de begrippen belasting en belastingheffing 
te begrijpen. 

Doelstellingen: 
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De les is een op zichzelf staand online leermiddel en is als volgt opgebouwd:  

o De belangrijkste kenmerken van belasting 

o Belastingen zijn een gezamenlijke bijdrage 

o Financiering van het algemeen nut 

o Waarin onderscheiden belastingen zich van andere betalingen? 

o Een basisdefinitie van belasting 

o Conclusie 

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 en de voorgestelde aanvullende didactische 
activiteiten uit te voeren. 

Materiaal: 
Microfilm „Wat is belasting?” 
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 

  

Woordenschat: 

belasting, belastingheffing 

Hoe deze les 
kan worden 
gebruikt 

Opeenvolgende activiteiten: 

Inleiding 

De les kan worden begonnen met een gesprek over belastingen: 

- Wie kan vertellen wat belasting is?  

- Zijn jullie bekend met het begrip?  

- Of klinkt het onbekend, als iets uit een totaal andere wereld? 

Het gesprek vormt de inleiding op het filmpje en de hoofdpersoon. 2QT moet 
leren wat belastingen zijn, maar heeft geen enkel idee wat het begrip 
inhoudt, waarvoor belastingen dienen, hoe ze werken of wie ze moet 
betalen. 

De belangrijkste kenmerken van belastingen: belastingen zijn een 
gezamenlijke bijdrage 

Bespreek na het afspelen van dit deel van het filmpje of de leerlingen ooit 
hebben geprobeerd om met klasgenoten of vrienden middelen bijeen te 
leggen om samen iets te doen.  

- Wat leverde dat op?  

- Hielp het om het aantal deelnemers te vergroten? 

 

De belangrijkste kenmerken van belastingen: financiering van het algemeen 
nut 
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Na het afspelen van dit deel van het filmpje kan de aandacht worden gericht 
op het idee van „openbare dienstverlening”. Illustreer dit met enkele 
voorbeelden uit het filmpje. Leg het verband uit tussen openbare 
dienstverlening enerzijds, en gemeenschappelijke behoeften en het 
algemeen nut anderzijds. 

Vraag leerlingen of ze ooit van deze diensten gebruik hebben gemaakt en of 
ze zich bewust zijn van het belang ervan voor alle burgers.  

Bespreek hoe deze dienstverlening wordt gefinancierd. 

 

Waarin onderscheiden belastingen zich van andere betalingen? 

Dit is een perfect moment om samen met de klas in te gaan op de vragen van 
2QT. Bespreek de begrippen in het diagram (verplichte bijdrage, alleen op 
verzoek van overheidsinstanties, gebruikt voor het betalen van openbare 
goederen en diensten) 

Een basisdefinitie van belasting 

Vraag de leerlingen zelf een definitie van belasting te geven. Speel het 
betreffende deel van het filmpje af. Vergelijk de definitie in het filmpje met 
de definities van de leerlingen en bespreek deze. 

Conclusie 

In de klas kan een gesprek worden gevoerd aan de hand van de begrippen uit 
het filmpje. 

- Kunnen jullie een openbare dienst noemen? 

- Maken jullie gebruik van openbare dienstverlening? Van welke 
openbare dienstverlening maken jullie gebruik? 

- Moet iedereen betalen voor openbare dienstverlening? Waarom 
moeten ze dat? Waarom hoeven ze dat niet? 

- Wat kunnen we dankzij belasting voor elkaar krijgen? 

Als afsluiting kunnen de leerlingen ook een kort interview houden met hun 
ouders, aan de hand van de besproken vragen. Laat hen de interviews in de 
klas presenteren. 

 

 

Categorie Microleren 

Belangrijkste 
doelgroep 

9 tot 12 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

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