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TikTok en privacy 

Onderbouw voortgezet 
onderwijs 

Thema: 

Doelgroep:

In India is het verboden en Amerika twijfelt om 
hetzelfde te doen: TikTok ligt onder vuur. Want 
hoeveel gegevens verzamelt de Chinese app precies 
van je, en wat gebeurt daar precies mee? NOS 
Stories dook samen met een ethisch hacker in het 
algoritme en de code van de app om daar achter te 
komen. Bekijk het filmpje van NOS Stories.  

In het nieuws:  

Wat vindt jouw klas?

Stelling: 

Iedere maand vind je op www.mediapakt.nl een  
nieuwe MediaQuestie: een mediawijze activiteit  
voor in de klas. Deze MediaQuestie is 
gekoppeld aan actuele gebeurtenissen die  
voor jongeren interessant zijn, zoals: een 
nieuwe film, nieuwsbericht of trend. 
Iedere maand staat er een nieuw 
thema centraal. MediaQuesties is 
naar eigen inzicht in te zetten in 
jouw les.  
Dus heb je 10 minuutjes over?  
Ga eens aan de slag met: de  
stelling, de werkvorm of de tip. 

Bekijk het filmpje van NOS Stories met de 
klas en bespreek het na. Wie zit er op TikTok? 
Wie gaat er na het zien van dit filmpje TikTok 
verwijderen? Waarom wel/niet? 
Organiseer een debat met de klas over de 
bovenstaande stelling. Hoe je dit aanpakt wordt 
in dit filmpje in 7 stappen uitgelegd. Verdeel de 
klas in twee groepen: voor- en tegenstanders 
van de stelling. Zorg ook voor een jury.  
Leerlingen zoeken vervolgens samen naar zo 
veel mogelijk argumenten voor of tegen de 
stelling. Zet de leerlingen tegenover elkaar in 
het klaslokaal. De docent neemt de taak van 
debatleider op zich.  

Korte Werkvorm

TIP!
Doe een zoek-battle. Wie heeft als eerste het antwoord 
op de volgende vragen gevonden? 
• Welke TikTokker heeft de meeste volgers?
• Hoeveel gebruikers heeft TikTok wereldwijd? 
• Wanneer is de president van China jarig?

TikTok zou in Nederland 
verboden moeten worden. 
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