Opdracht: Belastinggeld terugvragen:
kleine moeite, groot plezier						

niveau

Docentenhandleiding											

→ Leerdoel: Financiële landschap leren kennen
Kennis hebben van financiële begrippen en
onderwerpen
→ Specifieke leerdoelen
De jongeren weten dat ze te veel betaalde
loonbelasting terug kunnen vragen

Vrienden

€

1. Introductie (klassikaal)

Opdracht 1 - Toon het bericht en bespreek de
volgende vragen.
1. Waarom kan Wesley geld terugvragen?
2. Bekijk het filmpje van pikhetniettv op
www.nibud.nl/scholieren/inkomsten/
baantjes/belasting.html
3. Wat willen de makers van het filmpje
duidelijk maken?

Jij, Melanie, Jayden, Wesley
Wesley
Net mijn eerste loonstrookje
binnen. Moest wel ff slikken.
Wat gaat er belachelijk veel geld
naar de belasting.
Jasmina
Wist je dat je een deel daarvan
weer terug kunt krijgen?

→ Motiveer iedereen om mee te praten, stel zo
nodig gerichte vragen aan individuele leerlingen
en betrek iedereen bij het gesprek. Bovenstaande
vragen gelden als richtlijnen. Mocht er een
andere vraag zijn die het gesprek op gang kan
brengen omtrent de casusproblematiek, stel
deze dan vooral.

Wesley
????

Jasmina

2. Kern (individueel of in tweetallen)

Check www.belastingdienst.nl/jongeren
Wesley

De leerlingen maken de opdrachten.

Thnx ga ik doen.

3. Afsluiting (klassikaal)
Bespreek de opdrachten na.

Opdracht 2
Brutoloon: loon dat je verdient. Dit is het
bedrag dat je met je werkgever afspreekt.
Hierover betaalt je werkgever belasting en
premies.
Nettoloon: loon dat op je rekening wordt
gestort. Dit is het geld dat je kunt uitgeven.
Ditis het brutoloon minus alle belasting en
premies (sociale premies en pensioenpremie)
die je moet betalen.
Beide bedragen staan op het loonstrookje.
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Opdracht 3 - Je hebt nodig: DigiD,
Burgerservicenummer, rekeningnummer en je
jaaropgaaf. Weten de leerlingen wat een
DigiD-code is en hoe je deze aan kunt vragen?
Opdracht 4
1. Voorbeelden van zwart werken:
• Als je ’s avonds oppast, ben je eigenlijk
zwart aan het werken.
• Veel werk kan zowel ‘wit’ als ‘zwart’
gebeuren. Als je bijvoorbeeld bloembollen
pelt of een folderwijk loopt, kun je daar
een contract voor afsluiten of afspreken
dat je contant wordt uitbetaald.
2. –
3. Voordelen werknemer:
• Als je zwartwerkt, krijg je meestal
cash betaalt. Je hebt het geld dan
dus meteen in je hand.
• Omdat je werkgever geen belasting betaalt,
is het loon iets hoger.
Voordelen werkgever:
• De werkgever is minder geld kwijt
aan de belasting.
• De werkgever hoeft de werknemer bij ziekte
en vakantie niet door te betalen.
Nadelen werknemer:
• Je hebt geen recht op vakantiegeld.
• Je bent niet verzekerd: als je op het
werk een ongeluk krijgt, hoeft je baas niets
voor je te doen.
• Als je ziek bent, krijg je niet doorbetaald.
• Zwart werken is verboden. Als je
betrapt wordt, krijg je een hoge boete.
Nadelen werkgever:
• De werkgever loopt kans op een
hoge boete.
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