
 Nieuwsuur in de klas 
Reclame in YouTube-vlogs 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nieuwsuur bekijkt de opkomst van 
reclame in YouTube-vlogs. Hoe werkt dat 
en is er sprake van sluikreclame?  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer, economie 
 
Kernbegrippen 
(Sluik)reclame, vlogs, mediawijsheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 38 
en 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Subliminale reclame’. 
 
Antwoorden 
1a Hij is een bemiddelaar tussen de 
adverteerders en de vloggers. b Omdat 
vloggers met meer kijkers meer mensen 
kunnen bereiken met hun reclame. 2a 
Omdat hij denkt dat veel reclame maken  
invloed zou hebben op zijn imago. b Hij 
laat een product zien waarvoor hij 
betaald wordt. 3 In 75 procent van de 
bekeken gevallen. 4a Het Commissariaat 
controleert of iedereen zich aan de 
reclameregels houdt. b Eigen antwoord. 5 
Jongeren kijken veel vlogs op YouTube en 
zijn dus bijna alleen via reclames op het 
internet te bereiken. 6 Daarmee kunnen 
de adverteerders zien welke vloggers het 
meest populair zijn en hoe ze de meeste 
mensen kunnen bereiken voor hun 
product. 7 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Wat doet een ‘YouTube-makelaar’? 
b Leg uit waarom reclame van een vlogger 
duurder is naar mate deze meer kijkers 
heeft. 
 
2a Waarom wil Mark niet teveel reclame 
maken in zijn video’s? 
b Wat bedoelt hij met ‘product placement’? 
 
3 In hoeveel procent van de video’s op 
YouTube is het niet duidelijk dat het om 
reclame gaat?  
 
4a Wat doet het Commissariaat voor de 
Media? 
b Waarom denk je dat het een probleem is 
als de kijkers niet door hebben dat het om 
reclame gaat? 
 
5 Jongeren kijken steeds minder tv. Kun je 
uitleggen wat dit te maken heeft met de 
opkomst van reclames in YouTube-vlogs? 
 
6 Waarom is de informatie van Dennis 
Crushnell interessant voor het 
bedrijfsleven? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Bij reclame in de traditionele media, zoals 
televisie en kranten, gelden strenge regels. 
Bij online reclame via vlogs bestaan deze 
regels nog niet. Zouden zulke regels 
ingevoerd moeten worden? Geef 
argumenten waarom je dat wel of niet 
vindt.  
 
 
 
 
 

© NTR 2017 

 

http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10883106
http://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/subliminale-reclame-een-vorm-van-manipulatie

