
 EenVandaag in de klas 
Een algoritme als baas 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over hoe apps soms een baas 
vervangen. Hoe kan een app een baas 
vervangen?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Apps, algoritme, werken, solliciteren.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma Economie: Domein E 
Concept Ruilen over de tijd subdomein 42.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Digitale analyse van de vogeltrek’.  
 
Antwoorden 
1a De app geeft haar opdrachten, vertelt 
haar de routes, houdt haar locatie bij en 
berekent haar snelheid. b Haar 
teamleider. Die ziet ze elke week en 
bespreken ze haar prestaties van de 
afgelopen week. 2a Tonia krijgt te horen 
waar ze heen moet om deze persoon op te 
halen en geeft een route om deze persoon 
weer weg te brengen. b Ze kunnen een 
autorit bestellen en betalen via de app. c 
Omdat iedereen gelijk is in het systeem. 3 
Via filmpjes en spellen krijg je als 
sollicitant te zien wat het werk inhoudt. 
Ook doe je een test die jouw 
persoonlijkheid en kwaliteiten meet. 4a 
Vijf seconden. b Voorspellingen van hoe 
het persoon in het bedrijf past. c Het 
algoritme is eerlijk en objectief. 5a Eigen 
antwoord, zoals: een voordeel is dat je 
heel zelfstandig kunt werken. Een nadeel 
is dat je doet gecontroleerd wordt. b 
Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Wat doet de app van Kelly allemaal voor 
haar?  
b De app waarvoor Kelly werkt, vervangt 
niet al het menselijk contact. Wie ziet zij 
nog wel en waarom?  
 

 
 
2a Tonia krijgt al haar werk via een app.  
Wat doet haar app allemaal voor haar?  
b Wat doet deze app voor haar klanten?  
c Waarom vindt Tonia werken voor een app 
zo fijn?  
 
3 Barend Raaf gebruikt een app niet om 
opdrachten te geven aan werknemers 
maar voor sollicitaties. Wat doet deze app 
allemaal?  
 
4a Hoe lang wordt er gemiddeld gekeken 
naar een sollicitatiebrief?  
b Wat mist er in een brief dat in deze app 
wel wordt gemeten?  
c Wat is een voordeel van deze manier van 
sollicitaties behandelen?  
 
Verdiepingsvragen 
 
5a Bedenk een voordeel en een nadeel van 
werken voor een app.  
b Zou jij zelf willen werken voor een app? 
Beargumenteer je antwoord.  
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https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-digitale-analyse-van-de-vogeltrek/

