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Opgave 1. Onderwijs via internet. 

Internet heeft snelle ontwikkelingen doorgemaakt vanaf het moment dat het 

publiekelijk beschikbaar kwam (internet is ooit begonnen als een leger-netwerk). 

Zoals sommige experts zeggen: alles is op internet te vinden. De kostprijs van 

informatie is gedaald naar nul. Dat geldt ook voor onderwijs informatie. Veel 

docenten plaatsen al hun onderwijsmateriaal op internet waardoor het vrij 

beschikbaar komt voor wie maar wil. Harvard Universiteit uit de VS is daar een mooi 

voorbeeld van. 

Bron 1. Harvard op internet 

Harvard universiteit biedt online cursussen en colleges aan via youtube. Eenmaal 
geplaatst zijn deze cursussen voor iedereen te volgen. Er zijn zelfs mensen uit 
ontwikkelingslanden die op deze manier hun universitaire graad hebben gehaald. 

 

1. Leg uit aan de hand van de begrippen uitsluitbaarheid en rivaliteit, dat een 

Nederlandse HAVO opleiding een individueel goed is. 

Scholen kunnen mensen uitsluiten van het gebruik van de school. Je hebt 

geen toegang als je geen leerling bent. 

Leerlingen rivaliseren om het gebruik van de school, er zijn maar een beperkte 

hoeveelheid docenten, lokalen, etc, zodat er maar een beperkt aantal 

leerlingen tegelijk les kan krijgen. 

2. Leg uit dat vrije informatie op internet gezien kan worden als een collectief 

goed, ook al zijn delen van internet betaalde sites en afgesloten met 

wachtwoorden. 

Als de een de informatie tot zich neemt, rivaliseert dat niet met gebruik van 

dezelfde informatie door anderen op hetzelfde moment. 

De informatie kan door iedereen weer gedeeld worden en daarmee is 

uitsluiten van gebruik bijna onmogelijk 

3. Leg uit dat er sprake is van meeliftgedrag bij de online cursussen van Harvard 

universiteit. 

Mensen die de cursus doen zonder te betalen liften gratis mee op de 

investeringen van Harvard in cursussen, die feitelijk door betalende cursisten 

zijn gefinancierd. 

4. Geef een economische verklaring voor het feit dat het als docent van een 

middelbare school geen zin heeft om via wachtwoorden en dergelijke 

meeliftgedrag te voorkomen. 

Leerlinge met toegang kunnen de informatie zo doorgeven aan leerlingen die 

geen toegang hebben. 


