
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
De toekomst van reclame 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Marketing, consumptiemaatschappij 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij economie en maatschappijleer, 
kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te 
gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument. 42: De leerling leert in eigen ervaringen en 
in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes 
op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, 
consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Metropolis in de klas: 
Reclame, Economie voor het vmbo: Marketing en 
reclame en Economie in beeld: Consumentengedrag. 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 A) Waar B) Onwaar C) Onwaar D) Waar 
2 Mensen blijken om allerlei redenen achter een reclame te 
staan. Dus als ze discussiëren over waarom de reclame 
verwijderd moet worden, gebeurt dat nooit omdat ze het niet 
eens worden. 
3 Vroeger had reclame ook een informatieve functie. Nu is 
reclame enkel nog manipulatief, door het internet. 
4 1) Voor individuen: je koopt dingen die je niet nodig hebt. 2) 
Voor de aarde: massaconsumptie veroorzaakt vervuiling. 3) 
Voor de samenleving: mensen worden materialistischer en 
daardoor individueler. 
5 Wij stemmen welke bedrijven succes hebben en welke niet, 
via ons koopgedrag. Net als dat we stemmen op een president 
of politiek leider, via onze stemmen. 
Verdiepingsvraag Door het toestaan van reclame kiezen we 
voor een bepaalde vorming van mensen in de samenleving. 
We kunnen een groot deel van de sociale vorming niet 
overlaten aan bedrijven die hun eigen belangen nastreven en 
niet het algemene belang. 

Samengevat 
Reclame, het is overal. We zijn het heel normaal gaan 
vinden. Maar is het wel zo normaal en willen we het 
wel? Of kunnen we ook zonder? 
 
Kijkvragen 
 
1 Waar of onwaar? 
A) In 2020 wordt wereldwijd bijna 600 miljard euro 
uitgegeven aan reclame. 
B) Er is zo veel reclame dat mensen het niet eens meer 
merken. 
C) Reclame heeft alleen invloed als iemand het bewust 
tot zich neemt. 
D) Per dag komen er zo'n 500 reclame prikkels op ons af. 
 

2 Waarom werkt het niet om het weghalen van reclame 
democratisch te bepalen, maar wel om het gewoon te 
doen? 
 
3 Wat is het verschil tussen reclame nu en vroeger? 
 
4 Reclame is schadelijk volgens de activist in deze 
aflevering. Noem 3 manieren waarop reclame schadelijk 
kan zijn. 
 
5 "Reclame is de vijand van democratie." Leg deze 
uitspraak uit. 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Waarom is het zorgwekkend dat reclame subtiel invloed 
heeft op mensen? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-reclame/
https://schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-reclame/
https://schooltv.nl/video/economie-voor-het-vmbo-afl7-marketing-en-reclame/
https://schooltv.nl/video/economie-voor-het-vmbo-afl7-marketing-en-reclame/
https://schooltv.nl/video/economie-in-beeld-afl6-consumentengedrag/
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Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Marketing, consumptiemaatschappij 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Metropolis in de klas: Reclame, Economie voor het 
vmbo: Marketing en reclame en Economie in beeld: 
Consumentengedrag. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘reclame en marketing’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 

maatschappijleer en economie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Marketingcommunicatie 
Vormgeving en Media 
 
HBO: 
Marketing Management 
Marketingcommunicatie 
 
WO: 
Bedrijfseconomie 
Bedrijfscommunicatie  

Samengevat 
Reclame, het is overal. We zijn het heel normaal gaan 
vinden. Maar is het wel zo normaal en willen we het 
wel? Of kunnen we ook zonder? 
 
Kijkvragen 
 
1 Waar of onwaar? 
A) In 2020 wordt wereldwijd bijna 600 miljard euro 
uitgegeven aan reclame. 
B) Er is zo veel reclame dat mensen het niet eens meer 
merken. 
C) Reclame heeft alleen invloed als iemand het bewust 
tot zich neemt. 
D) Per dag komen er zo'n 500 reclame prikkels op ons 
af. 

 
2 Waarom werkt het niet om het weghalen van reclame 
democratisch te bepalen, maar wel om het gewoon te 
doen? 
 
3 Wat is het verschil tussen reclame nu en vroeger? 
 
4 Reclame is schadelijk volgens de activist in deze 
aflevering. Noem 3 manieren waarop reclame 
schadelijk kan zijn. 
 
5 "Reclame is de vijand van democratie." Leg deze 
uitspraak uit. 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Waarom is het zorgwekkend dat reclame subtiel 
invloed heeft op mensen? 
 

            © NTR 2020 

 
 

 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-reclame/
https://schooltv.nl/video/economie-voor-het-vmbo-afl7-marketing-en-reclame/
https://schooltv.nl/video/economie-voor-het-vmbo-afl7-marketing-en-reclame/
https://schooltv.nl/video/economie-in-beeld-afl6-consumentengedrag/
https://schooltv.nl/video/economie-in-beeld-afl6-consumentengedrag/

