
 

Tegenlicht in de klas 
Hoezo samen delen? 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw  
 
Samengevat 
Autodelen met Uber heeft een geschatte 
beurswaarde van € 30 miljard. Airbnb, 
waarbij je een slaapplek huurt van een 
lokale bewoner, levert een nieuwe groep 
huisjesmelkers op. Maar er is ook een 
andere kant. Bij de broodfondsen zetten 
groepen mensen een netwerk op om 
elkaar de hand boven het hoofd te kunnen 
houden in tijden van ziekte. Waar liggen 
de kansen en de gevaren van de 
deeleconomie?   
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Deeleconomie – consumentisme – 
monopolist – opofferingskosten 
(opportunity costs) – prijsvorming – 
mededinging – solidariteit 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen 
voor havo/vwo: domein D concept markt 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Tegenlicht in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl is over 
het concept markt de aflevering ‘markt & 
handelen’ te vinden uit de serie dossier 
economie.  
 
Antwoorden 
1 Er wordt voor betaald,  het is huren, Het 
zijn ondernemingen die puur gericht zijn 
op winst. 2 Wikipedia en Linux. 3 Google en 
Facebook worden een soort poort-
wachters en bepalen wie kunnen 
meedoen aan de deeleconomie. 4 in het 
kwadrant rechtsonder: decentraal – 
sociaal nut 5 Er is sprake van oneerlijke 
concurrentie. De taxichauffeurs via Uber 
rijden zonder vergunning, die gewone 
taxichauffeurs wel moeten hebben.  
 

 

Kijkvragen 
1 Uber en Airbnb zijn volgens Michel 
Bauwens en Rachel Botsman geen 
voorbeelden van een deeleconomie. Welke 
argumenten geven ze daarvoor?  
 
2 Welke twee voorbeelden van platforms 
worden genoemd die wel centraal worden 
aangestuurd, maar geen winstoogmerk 
hebben? 
 
3 Volgens hoogleraar José van Dijck en 
Rachel Botsman zijn Google en Facebook 
een soort virtuele paspoorten. Leg uit wat 
zij hiermee bedoelen.     

 

  
 

Verdiepingsvragen 
4 Zoek op het internet informatie over de 
‘aardappelbeweging’ in Griekenland.  
In welk gedeelte van het kwadrant dat 
Michel Bauwens gebruikt, zou je de 
aardappelbeweging kunnen plaatsen? 
 

 
       

5 In verschillende landen proberen de 
overheden taxidienst Uber(Pop) te 
verbieden. Welk argument kan de overheid 
gebruiken om zo’n verbod kracht bij te 
zetten?   
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