
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Keratineshampoo 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Shampoofabrikanten komen voortdurend 
met nieuwe producten om je haar mee te 
verzorgen. Momenteel is shampoo met 
keratine een hype dat belooft het haar 
mooier, sterker en glanzender te maken. 
Is keratine echt het magische ingrediënt 
of is het vooral een slimme marketingtruc 
om meer shampoo te verkopen? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Shampoo, keratine, haarproducten, 
marketing 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Tapijt’. 
 
Antwoorden 
1a Schapenwol. b 0,03 gram. 2a Ja b De 
andere ingrediënten die zijn toegevoegd. 
3a Nee b De makers stoppen ingrediënten 
in de producten, zodat de 
marketingmensen een goed verhaal 
hebben om te verkopen. 4 Met, niet 5 A, C. 
F 

Kijkvragen 
 
1a Waar wordt keratine van gemaakt? 
b Hoeveel procent keratine zit er in een 
shampoofles?  
 
2a Helpt keratine het haar te herstellen 
(volgens de shampoo-deskundige van 
Unilever)? 
b Nadat de shampoo-deskundige hoort dat 
er wel heel weinig keratine in zit, herpakt 
hij zich. Wat draagt volgens hem nog meer 
bij aan het herstel van het haar?   
 

 
 
3 Voormalig shampoo-maker Perry 
Romanowski heeft de nodige ervaring. 
a Is keratine volgens hem het magische 
ingrediënt in shampoo? 
b Wat legt hij voor verband tussen de 
makers van de producten en marketing? 
 
4 Kies steeds het juiste woord in de 
bewering van de shampoo-maker: 
“Ik zeg niet dat een shampoo met/zonder 
keratine niets doet. De keratine in de 
shampoo maakt je haar wel/niet sterker, 
glanzender of zachter.” 
 
Verdiepingsvraag 
5 Unilever en Andrélon zijn nauw met 
elkaar verbonden. Welke beweringen zijn 
juist? 
A Unilever is de moedermaatschappij, 
Andrélon de dochtermaatschappij. 
B Andrélon is de moedermaatschappij, 
Unilever de dochtermaatschappij. 
C Een moedermaatschappij heeft veel 
zeggenschap over de dochtermaatschappij. 
D Een dochtermaatschappij opereert en 
bestuurt geheel zelfstandig. 
E Een moeder- en dochtermaatschappij 
tezamen, noem je een holding. 
F Een moeder- en dochtermaatschappij 
tezamen, noem je een concern. 
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