
Reclame graad 3 

Het leven op de balans 

 

Lesvoorbereiding 

Projecteer de foto's uit 'en dan'.  

Print de prent 'informatieve reclame'.   

Zet deze video's klaar voor het lesonderdeel 'verwondering': 

Azië - Very Funny Pepsi Commercial - 1’01 

 http://www.youtube.com/watch?v=40DykbPa4Lc 

Afrika - Funny African Commercial: Super Timor Insecticides – 0’30 

 http://www.youtube.com/watch?v=fm8ZvEoBTmw 

Westen - Evian Roller Babies international version – 1’01 

 http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs 

Westen - Banned in Australia Hyundai restless TV ad Baby SUV's – 1’00 

 http://www.youtube.com/watch?v=q2Jfma9F7Mg 

 Zuid-Amerika - Argentina commercial – 1’12 

 http://www.youtube.com/watch?v=3VWOAwOaoDI&feature=related 

Zet deze video's klaar voor het lesonderdeel 'filosoferen': 

 Roken is dodelijk reclame - 1’10 

 http://www.youtube.com/watch?v=t6XcsXUe7ec 

 Max Havelaar Commercial – 1’04 

 http://www.youtube.com/watch?v=DvJhYPubnZA 

Projecteer een blinde wereldkaart.  

Laat de leerlingen van thuis elk een reclameprent meebrengen. 

 

Verwondering 

De leerlingen kijken naar de video's.  

Bespreek na elke video:  

Uit welk continent komt deze video? Zoek samen waar dit continent ligt.  

Wat is de bedoeling van deze video?  

Waar wordt reclame voor gemaakt?  

 

Bespreek nadat alle video's gezien zijn:  

Welk reclamefilmpje vond je het beste? Waarom?  

Welke reclamefilmpjes ken je nog?  

Waarom vind je die filmpjes leuk?  

 

De leerlingen vertellen over de impact die zij zelf voelen van reclame op hun koopgedrag:  

Reclame wil ons aanzetten tot kopen. Lukt dat volgens jou? Waarom wel/niet?  

http://www.youtube.com/watch?v=40DykbPa4Lc
http://www.youtube.com/watch?v=fm8ZvEoBTmw
http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs
http://www.youtube.com/watch?v=q2Jfma9F7Mg
http://www.youtube.com/watch?v=3VWOAwOaoDI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=t6XcsXUe7ec
http://www.youtube.com/watch?v=DvJhYPubnZA


Heb je wel eens iets gekocht of willen kopen omdat je het in de reclame had gezien? Wat 

dan?  

 

De leerlingen vertellen of de producten die zij naar aanleiding van reclame kochten ook 

beantwoorden aan hun verwachtingen:  

Wat heb je al eens gekocht naar aanleiding van reclame? Wat verwachtte je ervan? 

Klopte het met de realiteit?  

 

Bespreek de volgende stelling:  

" De reclame dwingt mensen dingen te kopen. Vaak zijn dat dingen waar je niet echt 

gelukkig van wordt. Bovendien is het nog slecht voor het milieu om veel dingen te 

kopen. Om die redenen kunnen we zeggen dat reclame slecht is."  

Wat vinden jullie van deze stelling?  

We gaan onderzoeken of er waarheid in deze stelling zit.  

 

Kennis 

Stap 1: onze bezittingen onder de loep  

Maak twee kolommen op het bord:  

Kolom 1 is voor zaken die de leerlingen thuis hebben en die ze echt nodig vinden.  

Kolom 2 is voor zaken die ze thuis hebben maar die eigenlijk overbodig zijn.  

 

Vul samen met de leerlingen de kolommen in. Zorg ervoor dat iedereen aan het woord 

komt.  

Overloop de kolommen en bespreek een eventuele lijn in de kolom van de overbodige 

dingen:  

Wat voor spullen hebben we die we eigenlijk niet nodig hebben? Kan je daar een 

verzamelnaam op kleven?  

Hoe komt het dat we overbodige spullen kopen?  

Alle spullen kosten geld. Om geld te verdienen, moet je gaan werken. Waarom geven wij 

ons geld aan overbodige spullen?  

Wat doen we met de spullen die we nooit gebruiken?  

 

Stap 2: de impact van reclame 

Teken samen met de leerlingen een bordschema op een groot wit papier. Later kan je het in 

de klas ophangen. Het schema wordt een soort van keten waarbij er telkens verbindingen 

zijn tussen verschillende boodschappen. Het schema is opgedeeld in 7 pijlen. De boodschap 

staat telkens bij elke stap vernoemd. (Bekijk eventueel het voorbeeld van het bordschema.) 

 



Pijl 1: Reclame zet aan tot kopen en kopen kost geld.  

Plak de reclameprenten die de leerlingen hebben meegebracht van thuis op het blad en 

teken ernaast een pijl.  

Teken naast die pijl euro-tekens, dollar-tekens, stapeltjes geld, …  

Bespreek:  

Kijk naar de prenten en de tekeningen. Wat wil ik zeggen met de euro's, dollars, ...?  

 

Pijl 2: Hoe kom je aan geld? De meeste mensen moeten er (hard) voor werken.  

 Teken een pijl van de geldtekens naar rechts en schrijf de vraag:  

"Vanwaar komt geld?"  

 Hieronder schrijven de leerlingen waar mensen het geld om zaken te kopen 

vandaan halen (door te werken, de lotto, een erfenis, gevonden, lenen, ...).  

 

Pijl 3: Een job heeft gevolgen (positieve, maar ook negatieve) voor jezelf, je gezin, je 

gezondheid, ... De impact hangt sterk af van de soort job. Sommige jobs zijn erg zwaar en 

vergen veel van jou en je omgeving.  

Omcirkel "door te werken" en trek weer een pijl. Schrijf "...dit betekent" naast de pijl.  

De leerlingen denken na over:  

 Wat betekent het om te werken voor je geld? Voor je gezin, voor je gezondheid, voor 

jezelf, ...  

 Is werken fijn? Wanneer is een job fijn?  

 Zijn er mensen die ook minder fijne jobs doen? Waarom doen ze dat?  

De leerlingen schrijven telkens per vraag de conclusie(s) of de antwoorden op het blad 

onder ‘… dit betekent’. 

  

  

Pijl 4: We werken om verschillende redenen, materiële en niet-materiële. Als we de materiële 

spullen die we met ons werk kopen bekijken, merken we dat niet alle spullen echt de moeite 

zijn. Het is interessant om een balans te maken van het werk dat gedaan is om geld te 

verdienen en het nut van het voorwerp.  

Teken nog een pijl. Schrijf erbij "Waarvoor werken wij?"  

De leerlingen denken na over deze vraag. Benadruk dat werken vaak ook een andere functie 

heeft dan geld verdienen: zelfvertrouwen, ontwikkeling van je talenten, ...  

 Welke soorten spullen of diensten (dokter, school, ...) hebben we echt nodig?  

Welke soorten spullen of diensten (hondenkapper, zonnebank, ...) hebben we niet 

  echt nodig?  

  (Voor deze vragen kunnen ze terugvallen op stap 1: onze bezittingen onder de loep.)  



 Hoe lang gebruiken wij onze spullen?  

 Hebben we thuis spullen die we eigenlijk helemaal niet gebruiken?  

De leerlingen maken telkens de balans op tussen het werk, de gevolgen van het werk en 

hetgeen met het verdiende geld gedaan wordt.  

 Was het voorwerp dat we kochten de moeite waard?  

De leerlingen schrijven telkens per vraag de antwoorden op het blad onder "Waarvoor 

werken wij?"  

  

Pijl 5: Behalve een impact op ons eigen leven, heeft ons koopgedrag ook een impact op het 

milieu. Alles hangt af van wat we met de spullen doen die we nooit gebruiken.  

Teken weer een pijl en schrijf erbij "Wat met de spullen die we niet meer gebruiken?"  

De leerlingen denken na over:  

 Wat doen we met spullen die we niet meer gebruiken en waar we van af willen? De 

 leerlingen schrijven hun antwoorden onder de vraag.  

 

Pijl 6: Ons koopgedrag heeft gevolgen voor mens en natuur. Dat komt door de vervuiling die 

weggooien veroorzaakt. Maar ook de productie van de spullen heeft een impact op mens en 

natuur. Bij de productie van onze spullen en onze voeding zijn er immers telkens 

grondstoffen, zuiver water en energie nodig. Door spullen en voeding te maken, gebruiken 

we dus natuurlijke rijkdommen van de aarde. Anderzijds komt er bij de productie zelf ook 

vervuiling kijken: vervuild afvalwater, vervuiling van de lucht, vervuiling van de bodem. De 

gevolgen die ons koopgedrag heeft op het milieu kunnen daarom erg verschillen. Het is dan 

ook erg de moeite om te bekijken wat die gevolgen precies zijn.  

Teken weer een pijl en schrijf erbij "En dan?"  

 

Bespreek aan de hand van de foto's uit 'en dan' met de leerlingen:  

Alles wat wij doen op aarde heeft gevolgen: voor de natuur, voor de mensen. Zo 

heeft ook hetgeen wij doen met onze spullen waar we van af willen gevolgen 

voor mens en aarde. Sommige gevolgen zijn positief, andere zijn negatief. Maak 

onder de vraag "En dan?" twee kolommen, één met een +, één met een -.  

 

Toon telkens de foto's uit 'en dan'. De leerlingen bespreken per foto of het om 

iets positiefs gaat voor mens en aarde, of iets negatiefs. Plak ze bij de + of de -. 

De leerlingen zeggen ook telkens waarom het positief of negatief is.  

Bespreek met aandacht de negatieve kolom. Het is immers niet alleen bij het 

weggooien dat we de aarde vervuilen. Ook de productie van onze spullen belast 

onze aarde. Want alles wat geproduceerd wordt, van voedsel tot de meest 

onbenullige spullen, heeft zuiver water, energie, maar ook grondstoffen gekost aan 

de aarde. Zowel zuiver water, als energie en grondstoffen zijn schaars en daarom 



heel kostbaar. Die mogen we dus niet verspillen. Bovendien hebben de fabrieken 

waarin alles wordt gemaakt ook nog eens de lucht, aarde en het water vervuild.  

Schrijf de uitleg in korte staakwoorden onder de kolom met een -.  

 

Pijl 7: Omdat de meerderheid van de fabrieken zich in het Zuiden bevinden, is de impact van 

ons koopgedrag vooral ook daar te voelen.  

Teken weer een pijl en schrijf: "Vervuiling? Waar?" Plak hier de blinde wereldkaart onder.  

 

Bespreek:  

Waar worden de spullen die we kopen in de winkel gemaakt? Kijk eventueel op de 

etiketten van elkaars t-shirts of broeken, ...  

 

De leerlingen tekenen telkens een pijl naar dat land/continent op de wereldkaart waar iets 

werd gemaakt.  

 

Bespreek:  

Als die spullen daar zijn gemaakt, waar is de vervuiling dan het grootst?  

 

Afsluiter: Soms worden reclametechnieken gebruikt om mensen te waarschuwen voor 

gevaar, hen bewust te maken van bepaalde problemen, of hen te informeren over bepaalde 

zaken.  

 Plak de prent 'informatieve reclame' op (bijvoorbeeld onder de reclameprenten) en 

schrijf er een groot vraagteken naast.  

 

Bespreek:  

Is dit ook reclame? Waarom?  

Wat is er anders aan deze reclame?  

Zet deze reclameprent aan tot kopen? Waarom wel/niet?  

 

Bespreek de stelling van in het begin van de les:  

" De reclame dwingt mensen te kopen. Kopen wekt ontevredenheid op. Kopen 

maakt niet gelukkig en is bovendien slecht voor het milieu. We kunnen dus besluiten 

dat reclame slecht is want het maakt ongelukkig en het zorgt voor milieuvervuiling."  

Ga je akkoord met deze stelling? Waarom wel/niet?  

Probeer samen tot een stelling te komen waar iedereen achter kan staan. Is dit niet mogelijk, 

formuleer dan meerdere stellingen.  

Het onderzoeken van oorzaken en gevolgen is een belangrijk onderdeel van 

systeemdenken om zicht te krijgen op verbanden. Smaakt dit naar meer? In de 

nascholing 'initiatie in systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende 



verhalen die leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching 

voor jou (en je team) kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  

Bekijk samen deze reclamevideo's: 

"Max Havelaar commercial"  

Vertaal de laatste zin van het filmpje voor de leerlingen. 

"Pour vraiment changer votre façon d’acheter, passez au Commerce Équitable"  

Vertaling: "Om echt je koopgedrag te veranderen, schakel dan over op eerlijke handel." 

Geef een woordje uitleg aan de kinderen over eerlijke handel 

 

"Roken is dodelijk reclame"  

Wat is het verschil met de dagelijkse reclame die je ziet?  



 
Hoofdvraag:  

Krijgen bedrijven door reclame te maken macht?  
 

Subvragen: 

Wat is macht?  

Wat is goede reclame?  

Wanneer is reclame niet goed?  

Mag een bedrijf reclame maken voor alles?  

Mag een bedrijf kiezen hoe het producten aanprijst?  

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

 

reclame 

geen 

invloed 

invloed 

macht onmacht 

geld geen geld 

rijk  arm 



Actie 

Bespreek en schrijf op het bord:  

Welke zaken heb je vandaag geleerd waarvan je vindt dat iedereen het zou moeten 

weten of waarvan je vindt dat mensen zich bewuster moeten zijn?  

Hoe kunnen we dit aan de andere leerlingen van de school en de ouders laten 

weten?  

Kom samen tot een beslissing hoe je met de klas met de opgedane kennis naar 

buiten zal komen.  

Verdeel de taken onder de leerlingen. De leerlingen werken zelfstandig uit.  

 

Enkele ideeën voor op de speelplaats of aan de schoolpoort:  

- Kijk naar de les reclame voor de 2de graad. De leerlingen stichten een reclamebureau en maken 

aan de hand van de reclametrucs uit de les voor de 2de graad zelf een reclamespot of -prent.  

- De leerling visualiseren de wetenswaardigheden uit deze les op een groot blad.  

- De leerlingen maken verschillende borden met enerzijds reclameprenten en anderzijds de impact 

van consumptie op mens en milieu (de kostprijs, het harde werken, de stress, de vervuiling van 

lucht, aarde, water, ...).  

 

Reflectie 

Leg een groot blad op de grond en schrijf er in grote letters RECLAME op. Alle leerlingen 

schrijven hun gedachten, meningen, twijfels, ... op het blad. Hang het blad op in de klas en 

bespreek het klassikaal.  

  

 

 


