
 

Metropolis in de klas 
Reclame 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Reclame: je ziet het dagelijks buiten op 
billboards, op het internet of op tv. Bijna 
elk bedrijf maakt reclame om producten 
of diensten te verkopen. Ook al heb je als 
bedrijf een goed product, dan nog heb je 
reclame nodig. Hoe je reclame maakt, 
verschilt per bedrijf en per land. Of je het 
met een goed verhaal doet of dat je met 
een spuitbus op muren schrijft, je doel 
blijft hetzelfde: meer producten of 
diensten verkopen! 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Consumptie, arbeid, reclame, commercie  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 4.3 consumptie 
- 5.1 arbeid en productie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Metropolis in de klas’. Bekijk meer over 
reclame op Schooltv.nl in het filmpje: 
Reclame werkt. 
 
Antwoorden 
1a Kleurgebruik, muziek en 
commentaarstem. b Vooral pictogrammen 
(Ze weten dat veel mensen analfabeet 
zijn, ze kunnen dus niet lezen). 2a Ze gaat 
met mensen in gesprek om zo te 
overtuigen dat haar machine werkt. b 
Eigen antwoord. 3a Graffiti. b Niet, het is 
strafbaar in Nederland, makkelijk te 
traceren door naam bedrijf. 4 Op internet 
kan je jouw doelgroep beter selecteren 
en er zijn vaak minder kosten aan 
verbonden. 5abc Eigen antwoord. 
 
 

 

Kijkvragen 
1 Je moet weten wat je doelgroep is als je 
reclame gaat maken.  
a Hoe zie je in Nederland wat de doelgroep 
is in de reclames? 
b Hoe zie je in Burkina Faso wat de 
doelgroep is in de reclames? 
 
2 In New York kan je een machine kopen 
dat water zuivert waardoor het ziektes 
geneest.  
a Wat is de marketingstrategie van de 
verkoopster? 
b Werkt dat volgens jou? Waarom 
wel/niet? 
 
3 Als je weinig geld hebt, kan je niet veel 
geld uitgeven om reclame te maken. In 
Pakistan hebben ze daar wat op gevonden. 
a Hoe maken bedrijven met weinig geld 
reclame in Pakistan? 
b Zie je dit in Nederland ook? Waarom 
wel/niet? 
 
4 Er wordt steeds  
minder reclame  
gemaakt via kranten  
of tijdschriften. Op  
het internet wordt er 
juist steeds vaker  
reclame gemaakt. Waarom kan het 
internet effectiever en goedkoper zijn om 
reclame te maken?  

 
Verdiepingsvragen 
5 Reclame is belangrijk voor een bedrijf om 
een product of dienst te verkopen. Op het 
internet of in kranten en tijdschriften zie 
je verschillende soorten advertenties 
voorbij komen. 
a Zoek minimaal 3 advertenties van 
verschillende, maar wel concurrerende 
bedrijven. Print of knip ze uit en plak ze op 
een vel papier. 
b Wat willen deze bedrijven verkopen? 
c Beschrijf het verschil in aanpak tussen 
de 3 reclames van de bedrijven. 
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http://www.schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-reclame/
http://www.schooltv.nl/video/reclame-reclame-werkt

