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Volgens Spotify heeft Rogan geen regels/wetten overtreden en ook geen contentregels van Spotify
zelf. Ze gooien het op vrijheid van meningsuiting. Vind je dat iedereen mag kiezen welke informatie
hij/zij verspreidt op een platform als Spotify? 
Welke rol hebben sociale media in het filteren van informatie voordat het op hun platform
verschijnt? Zou er ook een verschil gemaakt moeten worden tussen TikTok, Snapchat, Spotify,
Instagram, Twitter, LinkedIn en Facebook? Denk niet alleen aan het verspreiden van Fake News,
maar ook aan cyberpesten bijvoorbeeld.  
Trump werd al geweerd van Twitter, Facebook en YouTube. Wanneer is een dergelijke censuur
gerechtvaardigd?
De beurswaarde van Spotify is flink gekelderd. Vind je het terecht dat Spotify de dupe wordt van
deze rel?
Kiezen artiesten voor principes of voor de inkomsten via Spotify? 
Wanneer stopt vrijheid van meningsuiting volgens jou? Waar ligt de grens?

Sinds een paar weken wordt op sociale media massaal opgeroepen om het abonnement op Spotify
stop te zetten. Dit uit protest tegen de podcast van Joe Rogan op de streamingdienst, die misinformatie
over het coronavirus en vaccins zou promoten. 

Neil Young sloot zich met zijn protest aan bij een groep van 270 wetenschappers en medici die in een
open brief bezwaar maakten tegen de podcast van Rogan. In navolging van Neil Young kondigden in
de afgelopen dagen ook artiesten als Joni Mitchell en India Arie aan dat ze hun muziek van Spotify
halen. 

Spotify besloot zich achter Rogan te scharen, omdat hij volgens hen geen wetten heeft overtreden en
ook geen gebruiksregels van Spotify zelf.  Klein detail: de dienst heeft een miljoenendeal gesloten voor
het exclusief aanbieden van de podcast, van Rogan en verwijderde de muziek van Young. 

Ondertussen zijn zeker 70 afleveringen van de podcast verwijderd op initiatief van Rogan zelf. 

Bij burgerschap kun je vanuit de verschillende dimensies naar deze rel kijken. Onderstaande vragen
kunnen hierbij helpen:

 Gebruik eventueel onderstaand artikel als basis voor het gesprek. 
 Je kunt de code scannen of erop klikken.

BURGERSCHAP

https://www.nu.nl/muziek/6182159/artiesten-verwijderen-muziek-van-spotify-wie-draait-daardoor-verlies.html


Kun jij goede bronnen onderscheiden van Fake News?
Mag iedereen volgens jou informatie delen op sociale media, ook al is deze informatie niet
waar?
Waar ligt de grens? De waarheid verdraaien, complottheorieën verspreiden, cyberpesten?
Voel jij je veilig genoeg om je mening te uiten op sociale media?
Uit jij je mening online?
Wat doe je als jouw mening niet hetzelfde is als die van de grote menigte?
Vind je dat vrijheid van meningsuiting ook op sociale media van toepassing moet zijn of zijn
er grenzen?
Online worden mensen vaker gepest, omdat het gemakkelijk en anoniem is. Wat vind je
hiervan?
Is er richting jou wel eens een nare opmerking gemaakt online?

Afgelopen weken kwam de podcast van Joe Rogan negatief in het nieuws. HIj zou desinformatie
verspreiden via Spotify. Wat zijn de regels op sociale media omtrent het verpreiden van
informatie? Is deze info te filteren? Hoe ver gaat vrijheid van meningsuiting?

Het verspreiden van Fake News op sociale media blijft deels door onszelf bestaan. Deelt een
vriend een bepaald bericht? Dan zijn we eerder geneigd hem of haar direct te vertrouwen en
delen we (vaak klakkeloos) het bericht. En die vrienden steunen op hun beurt weer de berichten
die je zelf deelt. Zo verspreidt het nieuws zich als een lopend vuurtje. Helaas gebeurt dit niet
alleen met Fake News, maar ook met foto's/video's van personen. Cyperpesten is door sociale
media een groot probleem geworden. 

Zien leerlingen/studenten de relatie tussen Fake News, vrijheid van meningsuiting en
cyberpesten? Gebruik eventueel onderstaande vragen om naderhand dieper in te gaan op het
onderwerp:

Gebruik eventueel onderstaande artikelen als basis voor het gesprek. Je kunt de code scannen
of erop klikken. 

Wil je dieper ingaan op het onderwerp cyberpesten, bekijk dan eens de zeer aangrijpende
documentaire Audrie & Daisy op Netflix of deze Nederlandstalige korte film cyberbully waarin Arie
Boomsma en Jan Versteegh met slachtoffers van cyberpesten praten. 

LOOPBAANBEGELEIDING

https://www.youtube.com/watch?v=WeK0ErDC22c
https://www.intermediair.nl/werk-privebalans/stress/nepnieuws-werkt-ook-bij-jou-helaas-dit-is-waarom?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nu.nl/muziek/6182159/artiesten-verwijderen-muziek-van-spotify-wie-draait-daardoor-verlies.html


Volgens Spotify heeft Rogan geen regels/wetten overtreden en ook geen
contentregels van Spotify zelf. Ze gooien het op vrijheid van meningsuiting. Vind je dat
iedereen mag kiezen welke informatie hij/zij verspreidt op een platform als Spotify? 
Welke rol heeft Spotify volgens jou in het filteren van informatie voordat het op hun
platform verschijnt? Denk niet alleen aan het verspreiden van Fake News, maar ook
aan cyberpesten bijvoorbeeld. 
Wat vind je van de aanpak van Spotify? Ondertussen hebben ze labels toegevoegd en
richtlijnen opgesteld. Vind je dit te laat?

Sinds een paar weken wordt op sociale media massaal opgeroepen om het abonnement op
Spotify stop te zetten. Dit uit protest tegen de podcast van Joe Rogan op de streamingdienst, die
misinformatie over het coronavirus en vaccins zou promoten. 

Neil Young sloot zich met zijn protest aan bij een groep van 270 wetenschappers en medici die
in een open brief bezwaar maakten tegen de podcast van Rogan. In navolging van Neil Young
kondigden in de afgelopen dagen ook artiesten als Joni Mitchell en India Arie aan dat ze hun
muziek van Spotify halen. 

Spotify besloot zich achter Rogan te scharen, omdat hij volgens hen geen wetten heeft
overtreden en ook geen gebruiksregels van Spotify zelf. Klein detail: de dienst heeft een
miljoenendeal gesloten voor het exclusief aanbieden van de podcast, van Rogan en verwijderde
de muziek van Young. 

Ondertussen zijn zeker 70 afleveringen van de podcast verwijderd op initiatief van Rogan zelf. 

Opdracht: een brief schrijven:
Laat leerlingen/studenten een brief schrijven naar Spotify met hun mening over de
handelswijze van Spotify. Onderstaande vragen kunnen hen hierbij helpen: 

Gebruik eventueel onderstaand artikel als inleiding op het onderwerp. 
Je kunt onderstaand artikel scannen of erop klikken.

NEDERLANDS

https://www.nu.nl/muziek/6182159/artiesten-verwijderen-muziek-van-spotify-wie-draait-daardoor-verlies.html


If you were the chief executive of Spotify, what would you do in this situation? Would you allow Mr.
Rogan to post whatever he wants? Would you remove episodes containing misinformation, or label
them in some way?
Spotify announced it would add “content advisory” labels to podcast episodes about Covid-19. What
do you think of this choice? Where else have you seen labels of this kind online? Do you pay attention
to them? Do you think they work to fight misinformation?
Do social media platforms that mostly do not pay for content, like Facebook and Twitter, have a
responsibility to limit misinformation? Do you think that Spotify has a different level of responsibility
given that it pays some creators, including Mr. Rogan?
How much responsibility does an interviewer like Mr. Rogan have for misinformation spread by his
guests? Is his promise to “balance things out” an appropriate reaction?
Are artists and podcasters, including Neil Young, Joni Mitchell and Brené Brown, justified in pulling
their content from Spotify in protest? What would you do in their position?
Are you a Spotify user? Will this controversy change your relationship with the service?

Sinds een paar weken wordt op sociale media massaal opgeroepen om het abonnement op Spotify stop te
zetten. Dit uit protest tegen de podcast van Joe Rogan op de streamingdienst, die misinformatie over het
coronavirus en vaccins zou promoten. 

Neil Young sloot zich met zijn protest aan bij een groep van 270 wetenschappers en medici die in een open brief
bezwaar maakten tegen de podcast van Rogan. In navolging van Neil Young kondigden in de afgelopen dagen
ook artiesten als Joni Mitchell en India Arie aan dat ze hun muziek van Spotify halen. 

Spotify besloot zich achter Rogan te scharen, omdat hij volgens hen geen wetten heeft overtreden en ook geen
gebruiksregels van Spotify zelf. Klein detail: de dienst heeft een miljoenendeal gesloten voor het exclusief
aanbieden van de podcast, van Rogan en verwijderde de muziek van Young. 

Ondertussen zijn zeker 70 afleveringen van de podcast verwijderd op initiatief van Rogan zelf. 

Opdracht: New York Post - Student Opinion
De New York Post roept studenten op hun mening te geven. Laat jouw studenten het artikel dat
hieronder staat lezen en laat ze vervolgens reageren op het bericht.  Hieronder zie je de vragen die de
krant stelde aan studenten
. 
Students, read the first section of the newsletter, then tell us:

ENGELS

https://www.nytimes.com/2022/01/31/business/dealbook/spotify-rogan-ek.html?searchResultPosition=2
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