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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 2: „Hoe zijn belastingen ontstaan?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatieve 
afbeelding 

 
 

Titel Hoe zijn belastingen ontstaan? 

Korte 
beschrijving 

Deze activiteit moet leerlingen helpen ontdekken wat het nut is van belasting 
betalen. Er worden voorbeelden gegeven van vroege en grappige belastingen uit 
de Europese geschiedenis. 

Details Doel: 

Leerlingen moeten begrijpen wat het nut is van belasting betalen. Ze moeten 
voorbeelden vinden van vroege belastingen uit de Europese geschiedenis.  

Doelstellingen: 

In kaart brengen van vroege voorbeelden van belastingen uit de Europese 
geschiedenis en grappige belastingen in de loop der tijd. 

Uitleggen wie zeggenschap heeft over al het belastinggeld. 

Ontdekken voor wie belastingen nuttig zijn en op welke manier.  

Materiaal: 
Microfilm „Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier?” 
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 

  

Woordenschat: 

belastingen, nut, openbare dienstverlening, nationale diensten. 
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Hoe deze les 
kan worden 
gebruikt 

Opeenvolgende activiteiten: 

Speel de intro van het filmpje af. Pauzeer het filmpje en controleer of de 
leerlingen de plot hebben begrepen. 

Speel het deel „Vroege voorbeelden van belastingen uit de Europese geschiedenis 
en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd” af. Pauzeer het filmpje en bespreek 
of de leerlingen ooit hebben gehoord van een van de grappige of vroegere 
belastingen uit de Europese geschiedenis. Bespreek of die belastingen in die tijd 
noodzakelijk waren. 

Speel het deel „Wie heeft zeggenschap over al het belastinggeld?” af. Pauzeer 
het filmpje en richt de aandacht op „instellingen met zeggenschap”. Vat samen 
wie het belastinggeld beheert, zowel op lokaal als op nationaal niveau. 

Speel de delen „Iedereen betaalt, iedereen profiteert” en „Ontdek de voordelen” 
af. Geef de leerlingen een lijst met zaken en vraag hen aan te geven welke 
daarvan zij en hun gezin ontvangen. 

In het kort: 

U kunt een discussie in de klas organiseren aan de hand van de begrippen uit het 
microfilmpje. Mogelijke onderwerpen zijn: 

Kun je twee vroege belastingen noemen uit de Europese geschiedenis? Welke 
vind je het belangrijkst? 

Kun je zeggen wie er op nationaal niveau beslist over het eerlijk uitgeven van 
belastinggeld?  

Moet iedereen die van bepaalde diensten profiteert ook zijn belasting betalen? 
Waarom moeten ze dat? Waarom hoeven ze dat niet? 

U kunt het educatieve spel in dit deel als huiswerk gebruiken om de begrippen uit 
de les te consolideren. 

 

Categorie Microleren 

Belangrijkste 
doelgroep 

9 tot 12 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

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