
BTW & Wikselkoersen

Kategory Karren
Titel BTW & Wikselkoersen - BTW & Wisselkoersen - VAT & Exchange rates

Doelstelling Mei dizze aktiviteit leare de learlingen mei (ried)spultsjes op trijetalige wize oer BTW, 
valuta en wikselkoersen. 

Doelgroep Ûnderbou
Fak Saakfak: Economy
Doer 3 lessen

Link mei curriculum Taalbeskôging 
Tema: BTW & Wikselkoersen

Talen Frysk, Nêderlansk, Ingelsk

Link mei FREPA Kennis oer taalferskillen (wurdskat en sinsbou) 
Taallearstrategyen 

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke
Teoretyske 
ûnderbouwing Translanguaging, CLIL

Beskriuwing 
aktiviteit

Les 1:
Stap 1 (5 minuten):
De dosint freget wat de learlingen al witte oer BTW. Oan hokker wurden en sinnen 
moatte sy hjirby tinke? Der komt in mind-map op it boerd. 

Stap 2 (15 minuten):
De dosing jout útlis oer BTW mei help fan de Powerpoint presintaasje “BTW & 
Wikselkoersen”. De Powerpoint is twatalich Nederlânsk/Frysk, de dosint kiest de 
fiertaal. 

Stap 3 (15 minuten):
It spultsje mei de BTW-kaartsjes wurdt spile (sjoch Wurkblêd 2 “BTW & Wikselkoersen”, 
earste diel). In learling komt foar de klasse en lûkt in kaartsje út in bak mei alle kaartsjes. 
Hy omskriuwt it produkt dat derop stiet yn it Frysk. As dit te dreech is, mei hy ek losse 
wurden sizze en it fierder útbyldzje. De oare learlingen riede hokker produkt it is en 
hoefolle % BTW op it produkt sit. 

Stap 4 (10 minuten):
De learlingen begjinne mei de opdracht BTW (sjoch Wurkblêd 1 “BTW & 
Wikselkoersen”). Wat sy net ôf hawwe, nimme sy mei as hûswurk.



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Les 2:
Stap 5 (5 minuten): 
De les hat in ferlykber format as les 1, mar it gied no oer wikselkoersen en valuta en 
Nederlânsk wurdt kombinearre mei Ingelsk. De dosint freget earst wat de learlingen 
witten oer de Britske pûn (bg. it symboal £, wat foar ôfbyldingen der op stean, oft it 
mear of minder weard is dan de euro) en makket in mind-map op it board. Sa wenne de 
learlingen alfêst wat oan de Ingelske kontekst.  

Stap 6 (15 minuten): 
De dosint jout útlis oer wikselkoersen en valuta mei help fan de PowerPoint presintaasje 
“BTW & Wikselkoersen”, twadde diel. It twadde diel is twatalich Ingelsk/Nederlânsk, de 
dosint kiest de fiertaal. 

Stap 7 (15 minuten):
It spul mei de valuta-kaartsjes wurdt spile (sjoch Wurkbled 2 - “BTW & Wikselkoersen”, 
twadde diel). In learling komt foar de klasse en lûkt in kaartsje út in bak mei alle 
kaartsjes. Hy omskriuwt it lân dat derop stiet yn it Ingelsk. As dit te lestich is, mei hy ek 
losse wurden sizze en it fierder útbyldzje. De oare learlingen riede hokker lân it is en 
hokker valuta dit lân hat. 

Stap 8 (10 minuten):
De dosint rûnt de les ôf, freget wat de learlingen leard hawwe en leit alfêst út dat de 
learlingen yn de folgjende les in Guozzebrief spul meitsjen sille oer de ôfrunde twa 
lessen. 

Les 3:
Stap 9 (10 minuten):
De dosint werhellet koart de stof fan les 1 en 2 en leit it Guozzebriefspul út (sjoch 
PowerPoint presintaasje “BTW & Wikselkoersen”, tredde diel). 

Stap 10 (15 minuten): 
De learlingen tekenje it guozzebriefspul mei de eleminten dy neamd wurde yn de 
PowerPoint presintaasje “BTW & Wikselkoersen”, tredde diel.

Stap 11 (20 minuten)
De learlingen dogge it guozzebriefspul.

Materialen

•  PowerPoint Presintaasje “BTW & Wikselkoersen”
•  Wurkblêd 1 - “BTW & Wikselkoersen”
•  Wurkblêd 2 - “BTW & Wikselkoersen”
•  Papier
•  Stiften of potleaden

BTW & Wikselkoersen

http://holi-frysk.nl/lesmateriaal/bijlages/19_HF_Les_BTW_%26_Wisselkoersen_Presentatie_NL_FY_EN.pptx


Wurkblêd 1 - BTW & Wikselkoersen

Opdracht les 1: Rekkenje mei BTW

Formuleblêd:
Formulepriis ynklusyf btw: Produkt priis
   ----------------- x (100 + btw-taryf)% = Produktpriis ynklusyf btw
   100

Formulepriis eksklusyf btw: Produkt priis ynkl. btw
   ----------------------------- x 100% = Produktpriis eksklusyf btw
   (100 + btw-taryf)

Btw:  Produktpriis ynklusyf btw - produktpriis eksklusyf btw = de btw

Opdrachten
Bert hat in bedriuw dat strânstoelen ferkeapet. De priis fan syn strânstoel is € 50 eksklusyf btw. De btw op 
strânstoelen is 21%.
1. Berekkenje de priis ynklusyf btw?
2. Hoefolle euro yn btw is tafoege oan de priis?

Bert’s stuollen ferkeapje sa goed dat Bert syn produksje útwreidet, sadat hy mear stuollen kin meitsje. As 
resultaat sakket de priis fan ‘e stuollen nei € 38,99 eksklusyf btw.
3. Berekkenje de priis ynklusyf btw.
4. Hoefolle euro yn btw moatte jo betelje as jo 12 strânstoelen keapje?

Peter soe de trein fan Ljouwert nei Maastricht graach nimme wolle. Dizze reis kostet € 26,50 ynklusyf btw. De 
btw op iepenbier ferfier is 9%.
5. Berekkenje de priis fan ‘e treinreise eksklusyf btw.

Peter hâldt fan it yn Maastricht en boeke 2 nachten in hotel. It hotel kostet € 104 per nacht ynklusyf btw. De 
btw op in oernachting yn in hotel is 9%.
6. Hoefolle euro yn btw is tafoege oan de priis foar dizze 2 nachten?

Neidat Peter 2 dagen yn Maastricht rûn hat, is it tiid foar him om nei hûs te gean. Allinich Peter wol ek efkes sjen 
yn Amsterdam. Hy nimt de trein fan Maastricht nei Amsterdam en letter op ‘e dei de trein fan Amsterdam nei 
Ljouwert.
7.  Sykje nei de priis fan in treintocht fan Maastricht nei Ljouwert fia Amsterdam Centraal op 9292.nl. Hoe djoer 

is de rit?

De kosten fan dizze rit wurde berekkene ynklusyf 9% btw.
8. Berekkenje de priis fan ‘e treinreise eksklusyf btw.

Yn Amsterdam sjocht Peter in strânstoel makke troch Bert mei in priis fan € 60 eksklusyf btw. It btw-taryf is 
21%.
9. Berekkenje de priis fan ‘e strânstoel ynklusyf btw.



Wurkblêd 1 - BTW & Wikselkoersen (Antwurdblêd)

1. €60,50 (50/100) x 121% = 60,50 

2. €10,50 60,50-50=10,50 

3. €47,18  (47,1779) (38,99/100) x 121% = 47,18 

4. €98,25  (98,2548) 47,18-38,99=8,1879.. 8,1879 x 12 = 98,25 

5. €24,31  (24,3119…) (26,50/109) x 100% = 24,31 

6. €17,17 (17,1743…) (104/109) x 100% = 95,41 104-95,41=8,587… x 2 = 17,17 

7. Op 19-05-2020 wie de priis €27

8. €24,77 (24,7706...)  (27/109) x 100% = 24,77

9. €72,60 (60/100) x 121% = 72,60 



Wurkblêd 2 - BTW & Wikselkoersen (1)

BTW kaartjses  (les 1)

Wyn
21% 

Spikerbroek
9%

Skateboard
21%

Skrift
21%

Dobbelstienen 
21%

Skuonen
9%

Laptop
21%

Ring
21%

Paskeshâlder 
kocht fia 

aliexpress
0%

Hierknipper
9%

Kofjekop
21%

Pen
21%

Happysocks
9%

Bh
9%

Gehoarapparaat
9%

Sinnebril 
21%

Flixbus nei 
Dútslan

0%

Scooter
21%

Fyts reparearje
9%

Mobyl
21%

Boardspul
21%

Ierappels ferkocht 
oan Frankryk

0%

Molke
9%

Sûkeladereep
9%

Paprikasjips
9%

Plant
21%

Frituerpanne
21%

Fristi
9% Placemat 21% Fleanticket

21%

Valuta kaartjses  (les 2)

Nederlân
Euro 

Dútslân
Euro

Frankryk 
Euro

Denemarken
Deense Kroon

Switserlân
Switserske 

Frank

Kurasau
Gûne

Kanada
Dollar

Bulgarije
Lev

Súd-Afrika
Rand

Roemeenje 
Leu

Dominkaanske 
Republyk

Peso

Egypte
Pûn Yndia

Rupee
Noard-Koreä

Won

Albaanje 
Lek

Austraalje
Australyske 

dollar

Noarwegen
Noarske Kroon

Sweden
Sweedske 

Kroon

Ingelân
Pûn

Ruslân
Roebel



Wurkblêd 2 - BTW & Wikselkoersen (2)

Guozzebrief (les 3)

1. Hokker btw-persintaazjes binne der? Antwurd: 0%, 9%, 21%
2. Hokker btw-persintaazjes leit op skuon? Antwurd: 9%

3. Wêr stiet de ôfkoarting BTW foar (Frysk antwurd 
jaan)? Antwurd: belesting op tafoege wearde

4. Oan wa giet de betelle BTW? Antwurd: de belestingstjinst/regearing
5. Betellest ek BTW as do wat keapje fia Marktplaats? Antwurd: Ja
6. Hoe hjit ek btw? Antwurd: sometbelesting

7. Berekkenje hoefolle BTW do betellest op in jas fan 
€199,95. Antwurd: 199,95/121x21=€34,70

8. Wêrom brûke in protte Jeropeeske lannen de euro?

Antwurd: De euro makket it makliker om prizen yn 
ferskate Jeropeeske lannen te ferlykjen. En as do 
reizgjest, hoegst do gjin kosten te meitsjen om oare 
faluta te keapjen.

9. Hoefolle BTW is op medisinen? Antwurd: 9%

10. Do moast BTW betelje oan ‘e belestingautoriteiten. 
Hasto te folle btw krigen of útjûn? Antwurd: krigen

11. Do dochst saken yn it bûtenlân. Hoe wurket BTW? Antwurd: 0%-taryf, om’t do ymportearst / eksportearst

12. Wannear mast do BTW betelje nei it rapportearjen 
foar it earste kwartaal?

Antwurd: De belestingautoriteiten moatte it jild by it 
lêst fan april hawwe krigen. 
(Do mast de folgjende moanne nei de oanjefte de BTW 
betelje.)

13. Berekkenje hoefolle BTW jo betelje op in flesse 
wetter fan € 0,90? Antwurd: 0,90/109x9=0,07

14.
Do hast € 4135 en do wolst dit yn Amerikaanske 
dollars ($) konvertearje? 
Wikselkoers: €1,00 is $1.0874

Antwurd: 4135x1.0874=$4496,40

15.
Do hast 20.000 Deenske kroanen en do wolst dit 
útwikselje mei de Euro? 
Wikselkoers: € 1, - is 7.4553 Deenske kroanen

Antwurd: 20.000/7.4553=2682.66

16.
Jo hawwe € 2000 en wolle jo dit útwikselje mei de 
Swiss Franc? 
Wikselkoers: 1 Switserske frank is € 0,9504.

Antwurd: 2000 / 0.9504 = 2104.38 Switserske frank

17. Berekkenje hoefolle BTW do betellest op in 
muzykdoaske fan € 135,56. Antwurd: 135.56/121*21=23.53

18. Hoefolle BTW is op in blommestik? Antwurd: 21%

19. Wêrom kieze Jeropeeske lannen net by de euro oan 
te gean en har eigen faluta te behâlden?

Antwurd: Har eigen munt is mear wurdich as se net 
wolle meidwaan oan alle regels en wolle kinne dwaan 
wat se finansjeel wolle.

20. Omsetbelesting is net itselde as BTW. Antwurd: Ferkeard, it is itselde.


