
 

College Tour in de klas 
Lodewijk Asscher 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Lodewijk Asscher is een PVDA politicus. Hij 
heeft een Joodse achtergrond. Dit heeft grote 
invloed op zijn leven. Hij heeft zich 
gespecialiseerd in privacy. Hij vertelt dat 
privacy nu nog steeds ontzettend belangrijk 
is. Verder beschrijft hij dat hij zijn kinderen 
elke dag naar school brengt, wat hij niet zo 
vanzelfsprekend vindt.   
 

 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Politiek - privacy – verzorgingsstaat – 
massamedia – arbeid - afkomst 
 
Kerndoelen 
3.6 massamedia en –communicatie 
5.1 arbeid en verzorgingsstaat 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘College 
Tour in de klas’. Bekijk ook de andere 
afleveringen uit de serie. Waaronder Mark 
Rutte. 
 
Antwoorden 
1 Zijn verleden heeft hem geleerd zelf na te 
denken en verantwoordelijkheid te nemen. 2 
Hij is werkgever/ hij heeft meer invloed. 3a 
Eigen antwoord b Soms moet je een stukje 
privacy opgeven voor meer veiligheid. c Eigen 
antwoord 5 Eigen antwoord.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Lodewijk Ascher heeft een Joodse 
achtergrond. Wat voor invloed heeft dat op zijn 
leven? 
 
2 Lodewijk Ascher brengt elke dag zijn 
kinderen naar school. Ambtenaren op zijn 
ministerie kunnen afspraken maken om later te 
beginnen om ook de kinderen naar school te 
brengen.  
Waarom zou de minister dit sneller kunnen 
regelen dan de werknemers op het ministerie?  
 
3 Ascher heeft zich gespecialiseerd in privacy. 
Ascher zegt dat privacy belangrijk is.  
a Wat vind jij, mogen bedrijven jouw gegevens 
gebruiken voor commerciële doeleinden? 
Waarom wel/niet? 
b Er moet een balans gevonden tussen 
veiligheid en privacy. Leg met een voorbeeld uit 
waarom privacy en veiligheid soms botsen.  
c Wat is belangrijker voor jou, privacy of 
veiligheid? Of zijn beide belangrijk? Geef per 
waarde één argument.  
 
Verdiepingsvraag 
 
5 In Nederland is een werknemer van de 
supermarkt ontslagen omdat zij op Facebook 
vertelde dat zij zich ziek heeft gemeld om te 
shoppen. Haar leidinggevende zag dit en had 
een reactie geschreven op Facebook: ‘je mag zo 
lang mogelijk blijven shoppen, je bent 
ontslagen’.  
 
Schrijf een verslag over de kwestie. Bespreek 
daarin de volgende vragen: 
- Was de reactie van haar leidinggevende op 
Facebook goed? Waarom wel/niet? 
- Had haar leidinggevende niet eerst moeten 
bellen om een en ander te verifiëren?  
- Mag je alles op social media plaatsen? Wat 
mag wel en wat niet op social media? 
- Hoe zou de overheid haar burgers kunnen 
waarschuwen tegen privacyschending op 
social media? 
- Wat kun je zelf doen om je privacy te 
waarborgen op social media? 
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