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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Filmpje 3: „Wie betaalt tegenwoordig belasting?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatiev
e afbeelding 

 
 

Titel Wie betaalt tegenwoordig belasting? 

Korte 
beschrijving 

De activiteit moet leerlingen helpen begrijpen wie er in de huidige tijd belasting 
betalen en wat de belangrijkste categorieën belastingbetalers zijn. 

Details Doel: 

Leerlingen moeten begrijpen wie er in de huidige tijd belasting betalen en wat de 
belangrijkste categorieën belastingbetalers zijn. 

Doelstellingen: 

Bepaal de noodzaak van belasting betalen en de invloed ervan op het welzijn van 
de gemeenschap.  

Bepaal de twee belangrijkste categorieën belastingbetalers. 

Leg uit welke voordelen en plichten iemand heeft, vanaf de wieg tot aan het graf, 
als het om belasting gaat. 

Bespreek welke soorten belasting iedere categorie voor zijn activiteiten moet 
betalen.  

Materiaal: 

Microfilm „Wie betaalt tegenwoordig belasting?” 

Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 
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Woordenschat: 

belastingen, belastingbetalers, gemeenschap, inkomen, sociale bijdragen 

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 „Categorieën belastingbetalers” af. Pauzeer het filmpje en 
bespreek of de leerlingen weten wat wordt bedoeld met de „Schatkist” en of ze 
hebben begrepen waarom de bijdrage van SuperBelastingBetaler nuttig was voor 
de gemeenschap. Kijk opnieuw naar de belangrijkste categorieën 
belastingbetalers: personen en bedrijven. 

Ontdek de voordelen van de getoonde evolutie en vraag de leerlingen wat 
volgens hen het moment is dat iemand belasting moet gaan betalen. 

Speel het deel „Adequate belastingverdeling” af. Pauzeer het filmpje en richt de 
aandacht op het verband tussen belastingen die worden betaald door personen 
en belastingen betaald door bedrijven (zoals genoemd in de voorbeelden), en hoe 
deze elkaar beïnvloeden. 

Speel het deel „Hoe dragen kinderen bij aan belastingen?” af en laat zien dat, ook 
al betalen ze nu nog geen belasting, een deel van het geld dat ze uitgeven aan 
kleine dingen ook naar de belasting gaat. 

In het kort: 

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

Ga op zoek naar verschillende personen en bedrijven uit jullie gemeenschap die 
belasting betalen. 

Stel een lijst op van alle dingen die jouw gezin in de afgelopen week voor jou 
heeft gekocht. Denk je dat je op enige manier hebt bijgedragen aan de 
staatsbegroting? 

Interview je gezinsleden en vraag hen hoe ze bijdragen aan de gemeenschap. 

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, Engels als tweede taal, menswetenschappen 
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