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We gaan vandaag een speurtocht doen in de wereld van reclames. Op de tv, je mobiel, of 

op de computer zie je vaak reclames. Ook op straat zie je vaak reclame, zoals bij bushokjes 

of op grote borden. Maar reclame komt eigenlijk overal voor. Kijk eens om je heen, zie je 
bij jullie thuis reclames?  

Opdracht 1: zoek in huis naar reclame. Kun je er nu al één vinden? Vaak wordt er reclame 

gemaakt door een merk (voorbeeld: Nike) of een winkelketen (Albert Heijn). Door wie is de 

reclame die jij hebt gevonden gemaakt?  

 

 

 

Kijk eens op je schoen, staat daar een merk op? En op je kleding? Ja, daar staat vaak 

reclame op. En op je apparaten? Op mijn koptelefoon staat groot SONY, op mijn telefoon 

staat MOTOROLA, op veel van mijn boodschappen staat ook reclame: de beste, de 
goedkoopste, de lekkerste en de gezondste.  

 

Een bedrijf maakt reclame om jou over te halen om een product te kopen!  

 

Een bedrijf dat veel Reclame maakt is Red 
Bull.        

Komt deze reclame je bekend voor? 

 

 

Bijna iedereen kent deze zin van Red Bull wel. En dat is precies wat ze willen! Hierdoor 
hopen ze dat je eerder Red Bull koopt dan aan ander merk.  

      Wat zijn reclames? 

 

Hoi, ik ben Sam! Gisteravond zag ik een reclame 

op televisie. Ik was eigenlijk wel benieuwd naar 

wat ik te weten kan komen over reclames. Heb je 

zin om samen met mij op onderzoek uit te gaan?  

Ja Nee 



 

 

 

 

 

Opdracht 2:  Zoek op de volgende plekken naar een reclame. Van welke organisatie/bedrijf 
kun je reclame vinden?  

Als het niet lukt omdat je bijvoorbeeld geen krant/tijdschrift in huis hebt of niet op sociale 

media kunt kijken probeer dan te herinneren of je op deze plek een reclame bent 
tegengekomen. Lukt dit niet? Sla deze dan over en ga naar de volgende in de rij.  

  

 

Opdracht 3: Welke van de reclames vond je heel overtuigend? Welke reclame zal volgens jou 

de meeste mensen overhalen om iets te gaan kopen of gebruiken? Ik ben benieuwd naar 

waarom je dit vindt. 

 

 

 

 

 

 

In een krant/tijdschrift:  ……………………………………………………………………… 

 

 

 

Op een verpakking:  ……………………………………………..……………………… 

 

 

 

 

Op sociale media:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Op televisie:……………………………………………………………………… 

 

 

 

Op een website:…………………………………………………………………… 

 

 

 

         Waar vind je reclames? 

 

Aha! Met reclames proberen bedrijven jou en mij over 

te halen om geld uit te geven! Slim zeg! Maar ik wil zelf 

beslissen waar ik geld aan uitgeef. Eens kijken of we 

nog meer over reclames te weten kunnen komen door 

er naar te zoeken.  

In een (online) game/app:…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gratis spel! Dat klinkt goed! Daar verdienen ze dan toch 

niks aan zou je denken? Eerst niet, maar als je eenmaal het 

spel speelt kun je allerlei dingen kopen, zoals kleding, 

gadgets en verassingspakketjes. Dan is het helemaal niet 

gratis meer en verdienen ze toch geld aan je. Ik ben dit 

tegengekomen in Fortnite! Hier had ik niet over 

nagedacht, jij? 



Opdracht 4: Bedrijven willen graag dat je ze makkelijk en snel herkent. Daarom hebben ze 

vaak een eigen logo en soms ook een herkenbare slogan. Weet jij van welke bedrijven de 
volgende logo’s zijn?  

 

 

 

 

 

Opdracht 6: Bedrijven gebruiken voor reclame ook slogans, weet je er één uit je hoofd? De 

logo’s wist je goed maar weet je ook deze slogans? Verbind de juiste slogan aan het juiste 

bedrijf.  

- Steeds verassend, altijd voordelig!                Beter Bed 

- Dat is het lekker van …… ….                Kruitvat 

- ….. ….. Ik ben toch niet gek!                Mc Donalds 

- … Het meest voordeligste stukje vlees.              Albert Heijn 

- Retteketet, naar …..…                 Media Markt 

- I’m loving it!                 Kip/vleesindustrie 
 

 

 

 

 

 

Deze herkent 

iedereen! Heel veel 

mensen krijgen 

meteen zin in frietjes 

en burgers als ze dit 

teken zien. Dat is een 

heel mooi voorbeeld 
van slimme reclame. 



 

 

Pak je laptop erbij. Als je geen laptop 

hebt, gebruik dan je telefoon.  

 

 

Klik op de link: https://www.youtube.com/watch?v=Mv7J2CLBYBk 

Lukt dit niet? Ga dan naar www.youtube.com en typ in:  LAST CALL 

FOR MR. PAUL 

Beantwoord tijdens het kijken van het filmpje de volgende vragen: 

 

 

Opdracht 7: Deze reclame gaat over Red Bull, maar hoe vaak zie je eigenlijk Red Bull of 

reclame voor Red Bull in beeld?  

 

……..  Keer 

 

 

Denk je het juiste antwoord te weten? Kijk het filmpje nogmaals en kijk of je ze allemaal 

hebt gezien: 

- Rechtsonder in beeld staat het logo 

- Op zijn pet, hij houdt deze pet de hele tijd op zodat het vaak te zien is . Tijd: (0:04) 

- Eerste man op de roltrap heeft een surfplank met Red Bull erop. Tijd: (0:25) 

- Dezelfde man heeft stiekem ook een pet met Red Bull erop. Tijd: (0:25) 

- Hij drinkt een Red Bull die hij pakt van de bewaker. Tijd: (1:23) 

- Op tafel staat een blikje Red Bull light. Tijd: (1:56) 

- Op de bar staat een kleine koelkast met daarin blikjes van Red Bull . Tijd: (2:04) 

- Aan het einde ineens linksonder in beeld. Tijd: (3:44) 

 

 

 

         Red Bull opdracht 

 

Ik kijk vaak filmpjes op Youtube. Laatst zag ik een heel vet 

filmpje van Red Bull. Ik zag dit niet echt als Reclame, maar 

ik denk dat ik daar nu wel anders over denk. Ik ben 

benieuwd wat jij er van vindt. Zit jij ook weleens op 

Youtube?  

https://www.youtube.com/watch?v=Mv7J2CLBYBk
http://www.youtube.com/


Na het kijken van het filmpje:  

 

Opdracht 8: Heb je na het kijken van het filmpje zin gekregen in Red Bull?  Zou je kunnen 
omschrijven waarom je dit wel of niet hebt?  

 

 

Opdracht 9: Als jij nu een Red Bull zou drinken, kun je dan ineens salto’s en heel hoog 

springen zoals de man in de video? 

 

 

Opdracht 10: Voor wie denk je dat de reclame van Red Bull is bedoeld? Mijn oma is 92, zou 

zij door dit filmpje naar de supermarkt rennen om Red Bull te kopen? Waarom wel of 
waarom niet?  

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij het door? Ik zal je vertellen: als je Red Bull drinkt krijg je geen 

vleugels en ze vertellen niet in de reclame dat het slecht is voor je 

gezondheid. Van het drinken van Red Bull kun je last van je hart 

krijgen, het is slecht voor je tanden, je krijgt er voor heel even wel 

energie van, maar daarna ben je super moe. Maar dit vertellen ze 

natuurlijk niet, reclames laten alleen de goede kanten zien van een 

product en niet de slechte kanten. 

 



 

 

 

 

 

Je hebt reclames voor kinderen, voor volwassenen en voor ouderen. Soms zijn 

reclames alleen voor vrouwen, andere reclames zijn alleen voor mannen. De groep 

mensen waarvoor de reclame bedoeld is noemen ze de doelgroep. Zo is mijn oma niet 

de doelgroep voor de reclame van Red Bull, de muziek is te hard, en de stunts gaan 

veel te snel voor haar, daarnaast drinkt mijn oma helemaal geen Red Bull en gaat ze dat 

ook nooit kopen. De reclame van Red Bull is voor jonge mensen, de doelgroep is dus jonge 

mensen.  

Meer weten over wat een doelgroep is? In dit filmpje van het Klokhuis wordt het nogmaals 

goed uitgelegd https://www.youtube.com/watch?v=OXwQu-uXfwE 

 

Opdracht 11: Wie is de doelgroep voor deze reclames? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Doelgroep  

 Het lijkt er op dat mijn oma andere reclames te zien krijgt dan jij en 
ik. Daar wil ik meer over weten. Waarom doen ze dat?  

 

Wauw, we zijn super veel te weten gekomen over reclames!  Goed gedaan. We zijn aan het 

eind gekomen van deze speurtocht. Bedrijven gebruiken reclames om jou en mij over te 

halen iets te kopen. Ieder bedrijf heeft een logo en sommige gebruiken ook een slogan. Hoe 

bekender een merk hoe meer klanten! Je komt ze echt overal tegen en ook weten we nu dat 

reclame voor bepaalde groepen mensen bedoeld is, dit noem je een doelgroep.  Ze vertellen 

alleen maar positieve dingen en niet de negatieve dingen. Nu ik dit allemaal weet kan ik zelf 

bepalen waar ik nu en straks geld aan ga uitgeven!  

https://www.youtube.com/watch?v=OXwQu-uXfwE


Antwoordenblad 

Niet voor alle vragen is er een vast antwoord. Het antwoord verschilt namelijk per persoon 

en/of is een mening.  

Opdracht 5 

 

 

 

 

     Tiktok         Instagram              Facebook           Nike 

 

Opdracht 6 

- Steeds verassend, altijd voordelig!                Kruitvat 

- Dat is het lekker van …… ….                Albert Heijn 

- ….. ….. Ik ben toch niet gek!                Media Markt 

- … Het meest voordeligste stukje vlees.              Kip/vleesindustrie 

- Retteketet, naar …..…                 Beter bed 
- I’m loving it!                 Mc Donalds 

Opdracht 7: 

8x 

Opdracht 9: 

Nee, je kunt na het drinken van Red Bull niet wat de man in het filmpje kan.  Hier 

heeft hij heel veel uren voor moeten trainen. 

Opdracht 10: 

De doelgroep van dit filmpje zijn jongere mensen die sportief (willen) zijn. Ouderen 

zullen niet meer zo hard kunnen en willen rennen om een vliegtuig te halen en zij 

zitten ook niet vaak op Youtube. Red Bull probeert de mensen te bereiken die op 

Youtube komen. Dit zijn vaak jongere mensen zoals jij en ik.   

Opdracht 11: 

-Lego: Ouders van kinderen en kinderen zelf.  

-Scheerapparatenmerk: mannen die hun baard scheren. 

-Scoormobielenmerk: Mensen die een scootmobiel nodig hebben. Dit zijn vaak 

ouderen.  


