
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Hoe Coca-Cola een 
wereldmerk werd 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Coca-Cola bestaat al meer dan 130 jaar. 
De bijzondere marketingstrategie van de 
frisdrank heeft ervoor gezorgd dat je het 
merk nu overal ter wereld kunt terugzien. 
 
Vakgebied 
Economie, Sport & Gezondheid,  
HBR (vmbo) 
 
Kernbegrippen 
Frisdrank, merk, cola, marketing 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 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: 
‘Het fermenteren van voedsel’.  
 
Antwoorden 
1a Dr. Pepper b 1886 c Het was een 
medicijn tegen duizelingen en algemene 
malaise. 2a De kerstman was vroeger 
geïnspireerd op de heks. b Coca-Cola heeft 
een universele kerstman gecreëerd. De 
kerstman heeft nu rode kleren, met 
arreslee en rendieren, dit heeft Coca-Cola 
in opdracht laten bedenken. 3a Kater b 
Verdrijft 4a De Olympische Spelen in 
Amsterdam van 1928. b De Coca-Cola zat 
onderin het schip waarmee de 
Amerikaanse sporters naar Nederland 
vaarden. 5a De basissiroop. b Er hangt een 
mythe om de basissiroop van Coca-Cola en 
die mythe is een belangrijk onderdeel van 
de kracht van de marketing. 6 Alle 
soldaten konden beschikken over Coca-
Cola. Op foto’s zijn soldaten te zien met 
kratjes en flesjes Coca-Cola, dit straalde 
uit dat Coca-Cola goed was, net als 
Amerikanen zelf. 7 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 

1a Door wie is het recept van Coca-Cola 
bedacht? 
b Wanneer is Coca-Cola bedacht? 
c Waarom is Coca-Cola in eerste instantie 
ontwikkeld? 
 

 
 
2 Voor 1933 bestond de kerstman in allerlei 
vormen. 
a Op welk figuur uit de volksverhalen was 
de kerstman vroeger geïnspireerd? 
b Wat heeft Coca-Cola met de kerstman 
gedaan? 
 
3 Vul de lege plekken in de reclameslogan 
in. 
“Al is de [a] nog zo fel, Coca-Cola [b] hem 
wel.” 
 
4a Bij welk groot evenement dronken 
Nederlanders voor het eerst Coca-Cola en 
wanneer was dat? 
b Hoe kwam de Coca-Cola in Nederland? 
 
5 Ondanks dat de scheikundige formule en 
de ingrediënten bekend zijn is het nog 
niemand gelukt om Coca-Cola na te maken. 
a Welk onderdeel van het recept is strikt 
geheim? 
b Waarom is het voor Coca-Cola gunstig dat 
niemand het recept kan achterhalen? 
 
6 Zelfs de Tweede Wereldoorlog heeft 
bijgedragen aan het succes van Coca-Cola. 
Leg uit waarom de Tweede Wereldoorlog 
belangrijk is geweest om Coca-Cola nog 
succesvoller te maken. 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Naast Coca-Cola zijn er andere merken op 
de wereld die bekend staan om hun sterke 
marketingstrategie. Noem een ander merk 
met een sterke marketingstrategie.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-hoe-cocacola-een-wereldmerk-werd
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-hoe-cocacola-een-wereldmerk-werd
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-fermenteren-van-voedsel/


  

EenVandaag in de klas 
Hoe Coca-Cola een 
wereldmerk werd 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Coca-Cola bestaat al meer dan 130 jaar. 
De bijzondere marketingstrategie van de 
frisdrank heeft ervoor gezorgd dat je het 
merk nu overal ter wereld terug kunt 
zien. 
 
Vakgebied 
Economie, Sport & Gezondheid 
HBR (vmbo) 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’ . Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Het fermenteren van voedsel’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema Coca-Cola is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken scheikunde en Management & 
Organisatie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Commerciele Economie (hbo) 
Marketing Management (mbo) 
Communicatiewetenschappen (wo) 
Chemische Technologie (wo) 
Bedrijfskunde (hbo/wo) 
Voeding & Gezondheid (wo) 
Gezondheid & Maatschappij (wo) 
Voeding & Diëtiek (hbo) 
Moleculaire Levenswetenschappen (wo) 

Kijkvragen 
 

1a Door wie is het recept van Coca-Cola 
bedacht? 
b Wanneer is Coca-Cola bedacht? 
c Waarom is Coca-Cola in eerste instantie 
ontwikkeld? 
 

 
 
2 Voor 1933 bestond de kerstman in allerlei 
vormen. 
a Op welk figuur uit de volksverhalen was 
de kerstman vroeger geïnspireerd? 
b Wat heeft Coca-Cola met de kerstman 
gedaan? 
 
3 Vul de lege plekken in de reclameslogan 
in. 
“Al is de [a] nog zo fel, Coca-Cola [b] hem 
wel.” 
 
4a Bij welk groot evenement dronken 
Nederlanders voor het eerst Coca-Cola en 
wanneer was dat? 
b Hoe kwam de Coca-Cola in Nederland? 
 
5 Ondanks dat de scheikundige formule en 
de ingrediënten bekend zijn is het nog 
niemand gelukt om Coca-Cola na te maken. 
a Welk onderdeel van het recept is strikt 
geheim? 
b Waarom is het voor Coca-Cola gunstig dat 
niemand het recept kan achterhalen? 
 
6 Zelfs de Tweede Wereldoorlog heeft 
bijgedragen aan het succes van Coca-Cola. 
Leg uit waarom de Tweede Wereldoorlog 
belangrijk is geweest om Coca-Cola nog 
succesvoller te maken. 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Naast Coca-Cola zijn er andere merken op 
de wereld die bekend staan om hun sterke 
marketingstrategie. Noem een ander merk 
met een sterke marketingstrategie.  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-hoe-cocacola-een-wereldmerk-werd
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-hoe-cocacola-een-wereldmerk-werd
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-fermenteren-van-voedsel/

