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Siteseeing @ Overheidsfinanciën part ll
op het internet is heel veel te vinden wat bruikbaar is voor docenten. Deze rubriek probeert u de bomen inhet bos te laten zien, ditmaal het tweede deel met materiaal over de overheidsfinancien. Vorige keer viertips voor online gam:s,. dit maal een viiftal links naar beeldmateriaal bij het onderwerp overheidsfinanciën.
Tips voor deze rubriek kunnen worden-achter gelaten via twitter: @citíoengeelnl.

Amerikaanse komiek die zich boos maakt dat de overheid belastinq
heft en geld van hardwerkende mensen inpikt. Hij heeft er een lieà'
over gemaakt, compleet met beeldende videoclip. Het qeeft de
soms aparte manier van denken van Amerikanen weer. óeschikt als
introductie bij een les over overheidsfinanciën.

Wie: Tim Hawkins - The Covernment Can
Wat: Amerikaanse kijk op de overheid
Waar: http://youtu.be/LO2eh6f5Go0

Wie: Inkomsten en uitgaven van de
rijksoverheid

Wat: Animatie over inkomsten en uitgaven
van de overheid

Waar: http;//www.jdjong.nl/ec_630_20.swf

De website van dhr De Jong van Het Nieuwe Eemland uit Amers_
foort is zeker een site om eens de tijd voor te nemen. Er staat zeer
veel materiaal online dat direct in de les te gebruiken is en de kwa_
liteit is hoog. Deze animatie geeft een duidelijk beeld hoe de in-
komsten en uitgaven van de overheid zijn opgebouwd.

Wie: Staatsschuld
Wat: Animatiestaatsschuld
Waar: http://www.jdjong.nl/ec_640_20.sM

Een andere geschikte animatie over overheidsfinanciën van
www.jdjong.nl is "staatsschuld". Deze annimatie laatzien hoe de
staatsch-uld is opgebouwd en legt het verschil tussen begrotingste-
kort en financieringstekort uit. Daarnaast is er aandacht voor di
gevolgen van een hoge staatsschuldquote.

Wie: Financieringstekortenstaatsschuld
Wat: Youtubefilmpje
Waar: http://youtu,b el7 S3njtDz4yw

Hoe bereken je het financieringstekort? Voor leerlingen vaak een
lastige opgave. Dit filmpje legt de begrippen rond overheidsfinan-
ciën uit aan de hand van de welbekende ,,wasbak,,. 

Na de uitleq
volgt een voorbeeldopgave. Het filmpje is gemaakt door Remco
Taken van het Etty Hillesum Lyceum Deventer.

Wie: Wat is Prinsjesdag?
Wat: Tekenfilmpje over Prinsjesdag
Waar: http://youtu.be/n3NuUTv0CZs

Tekenfilmpje gemaakt door de Rijksoverheid dat in zeer korte tiid
uitlegt wat er met Prinsjesdag gebeurt. Ceschikt als algemene in_
formatie in de week van Prinsjesdag en in de lessenserie over de
overheidsfinanciën. Het filmpje kan aangevuld worden met een
opdracht waarbij leerlingen de termen van prinsjesdag op chrono_
logische volgorde zetten en aangeven wanneer dit plàativindt. De
termen zijn:
r start voorbereidingen
. opstellen miljoenennota
. advies Raad van Staten
r rondrit Gouden Koets
r troonrede
. het koffertie
. algemene beschouwingen
. begrotingsbehandeling ministeries
. Gebruik bij de bespreking de site van het ministerie van finan_

ciënà http://ranvw. rijksoverheid. n l/onderwerpen/overheidsf i nan-
cien/begrotin gsproces

Door Evelien Hoekmon


