
 

1 

 

Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips  
Filmpje 7: „Welke soorten belastingen bestaan er?” 
Beschrijving van het filmpje 

 

 

Representatiev
e afbeelding 

 
 

Titel Welke soorten belastingen bestaan er? 

Korte 
beschrijving 

De activiteit moet leerlingen helpen de belangrijkste soorten belastingen in de 
Europese Unie te begrijpen. 

Details Doel: 

Leerlingen moeten de belangrijkste soorten belastingen in de Europese Unie 
begrijpen. 

Doelstellingen: 

Identificeren en begrijpen van de belangrijkste soorten belastingen die in de 
lidstaten worden geheven. 

Begrijpen van de verschillen tussen directe en indirecte belastingen. 

Uitleggen waarom het nodig is de activiteiten van personen en bedrijven te 
belasten. 

Vaststellen in welke categorie elk van de gegeven voorbeelden het beste past. 

 

Materiaal: 
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Microfilm „Welke soorten belastingen bestaan er?” 

Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector) 

Woordenschat: 

belastingen, directe en indirecte belastingen, vennootschapsbelastingen, accijns, 
btw 

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 eerste deel af waarin de begrippen directe en indirecte belastingen 
worden besproken. Leg uit waarom een deel van iemands maandinkomen naar 
de belasting gaat en wat het verband is met de voordelen die deze persoon 
geniet. Leg uit waarin indirecte belastingen verschillen van directe belastingen. 

Speel de volgende delen af waarin Gabrielle, de professor in de economie, 
voorbeelden geeft van zowel directe als indirecte belastingen. Bespreek met de 
leerlingen alle begrippen die in de voorbeelden aan de orde komen. 

Speel het deel af waarin de professor de gegeven voorbeelden samenvat, waarbij 
de belangrijkste aspecten van beide categorieën belastingen worden benoemd. 
Speel het laatste deel af en praat over douaneheffingen en waarom ze nodig zijn 
voor de economie. 

 

In het kort: 

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

Vraag leerlingen om een overzicht op te stellen van de directe en indirecte 
belastingen die door hun gezin in de loop der jaren zijn betaald. 

Organiseer een spel in de klas waarbij één leerling douanebeambte is en de 
overige leerlingen een pakket moeten kiezen en, indien nodig, hun heffingen 
betalen, afhankelijk van de waarde van het pakket. 

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

Categorie Microleren 

Gericht op Kinderen 

Belangrijkste 
doelgroep 

9 tot 12 jaar 

Verwante 
schoolthema's 

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