
‘Hoe gaat u subdomein E3:
marketing, vanuit het 

perspectief van de consument en de 
samenleving inrichten?’ Een vraag 
met deze strekking stelde SLO aan 
docenten bedrijfseconomie eind 
2019. Van de zestig respondenten 
wist 65% nog niet hoe ze dit zouden 
doen. De overige 35% gaf onder meer 
de volgende antwoorden: ‘Startende 
ondernemer in de klas gevraagd; 
Leerlingen moeten marketingplan 
uitwerken; De opgaven uit Stoffels 
boek, geen andere invulling; ‘PO 
ondernemingsplan maken’; ‘PO over het 
opzetten van een fictieve onderneming 
waaronder het marketingbeleid/
marketingplan’ (Elzen & Penning 
de Vries, 20201). Wat opvalt bij de 
antwoorden is de sterke focus op 
subdomein B2: de oprichting van een 
eenmanszaak, bij de invulling van 
subdomein E3.

Subdomein E3 is een volledig nieuw 
domein en een bewust onderdeel 
van het nieuwe examenprogramma 
vwo. ‘In plaats van techniek 
en definities centraal te stellen, 
stuurt men nadrukkelijker op de 
invloed die marketing heeft op 
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consument en samenleving’ (Boot & 
Kolkman, 2016, pp. 842). Daarmee 
is subdomein E3, volgens Boot & 
Kolkman, een voorbeeld van het 
algemeen vormende karakter van 
het schoolvak bedrijfseconomie. 
Algemene vorming wordt in het 
huidige eindexamenprogramma 
bedrijfseconomie in hoofdzaak 
geïnterpreteerd als de ontwikkeling 
van cognitieve processen in een 
hiërarchische complexiteit (zie 
uitwerking van een gedeelte van de 
herziene taxonomie van Bloom in de 
syllabi). De opmerking van Heertje: 
‘Een scholing in kritisch-analytisch 
denken draagt bij tot een algemene 
vorming die verder gaat dan het enge 
vakgebied op zichzelf ’, past hierbij. 
Verder stelt Gorter (20133) dat het 
beoordelingsvermogen, passend binnen 
een van de complexere cognitieve 
processen van de herziene taxonomie 
van Bloom, onderdeel is van de 
algemene vorming. Deze complexere 
niveaus (analyseren, evalueren en 
creëren) worden ook wel hogere 
orde denkvaardigheden of kritische 
denkvaardigheden genoemd. En op die 
niveaus willen wij ons richten. Hoewel 
subdomein E3 alléén voor het vwo 
geldt, is deze les, gezien het belang van 
algemene vorming, geïmplementeerd 
bij een havo 4 klas.

Context van het lesontwerp
De Gouden Loeki verkiezing, de 
publieksprijs voor de beste, leukste 
of origineelste commercial van het 
jaar, is de inspiratiebron geweest voor 

ons lesontwerp. Het Nederlandse 
publiek kan online stemmen op de 
tien genomineerden, hun stem weegt 
mee voor 50 procent. Daarnaast buigt 
een jury zich over de tien reclames en 
dat oordeel zal ook voor 50 procent 
meetellen. 

In ons lesontwerp worden leerlingen 
in tweetallen in de rol geplaatst 
van jurylid. Ze moeten in deze 
les uit acht tv-reclames op een 
onderbouwde manier beoordelen, 
welke van deze acht reclames volgens 
hen, de meest aantrekkelijke tv-
reclame is. De context van deze les 
is gekoppeld aan de inzichten vanuit 
wetenschappelijk reclame ‘likeability’ 
onderzoek. Dit onderzoek richt zich 
op de psychologische factoren die 
de ‘likeability’ van reclame bepalen, 
dus in principe voorspellers zijn van 
succesvolle reclames. Daarmee is 
likeability volgens ons een mooie 
aanleiding voor het doel: marketing 
en marketinguitingen vanuit het 
perspectief van de consument 
herkennen, beschrijven en analyseren 
op psychologische effecten (subdomein 
E3: leerdoel 1.26). 

Alvorens ons te concentreren op 
de wijze waarop we de les hebben 
vorm gegeven en welke regels we 
gehanteerd hebben bij het ontwerpen 
van de les, bespreken wij kort de 
kenmerken van reclame likeability 
en de niveaus van denkvaardigheden 
waar wij ons op willen richten: 
het beoordelingsvermogen en het 
redeneren van de leerlingen.

Reclame likeability
Het belang van reclame ‘likeabilty’ 
vatten Smit, van Meurs en Neijens 
(20064) samen in vier punten. Ten 
eerste, als de eerste indruk van een 
reclame gunstig is (‘likeable’), zal de 
consument waarschijnlijk verder kijken 
en de reclame vollediger verwerken. 
Reclame ‘likeabilty’ functioneert dan 
als een ‘poortwachter’ voor verdere 
verwerking van reclames. Ten tweede, 
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de ‘likeabilty’ van een reclame is 
een merkattribuut. Daarom zal de 
sympathie voor de reclame nauw 
verband houden met het kopen van 
het merk: ‘Love the advertisement, 
buy the product’. Ten derde, een 
geliefde reclame wordt geacht de 
informatieverwerking te beïnvloeden 
door het creëren van positieve 
prikkeling, waardoor de herinnering 
aan de reclame en het oordeel daarover 
verbetert. Tenslotte, positieve emoties 
veroorzaken vergelijkbare emoties bij 
de kijker. Deze geïnduceerde emotie, 
indien positief, leidt tot een positieve 
houding ten opzichte van de reclame. 
De sympathie van een reclame vertaalt 
zich in sympathie voor het merk, wat 
op zijn beurt resulteert in een hogere 
aankoopintentie. 

Fam (20085) onderscheidt zeven 
psychologische kenmerken die reclame 
‘likeability’ helpen opwekken: 1. 
vermakelijkheid (entertaining), 2. 
warmte (warmth), 3. emotionele 
verkoopbenadering (soft sell), 4. 
uitgesproken/onderscheidend/sexy 
(strong/distinctive/sexy), 5. voor mij 
van belang (‘relevant to me’), 6. trendy/
modern/stijlvol, 7. aantrekkingskracht 
status (status appeal). Een kenmerk dat 
averechts werkt bij het opwekken van 
reclame ‘likeability’ is saai/vermoeiend 
(boring/worn out). 

Beoordelingsvermogen en redeneren
De herziene taxonomie van Bloom 
onderscheidt twee dimensies: 
cognitieve processen en kennis. Gezien 
het feit dat de kenniscomponent van 
de taxonomie achterwege blijft in de 
syllabi bedrijfseconomie, richten we 
ons alleen op de cognitieve processen. 
De cognitieve processen verwijzen 
naar de wijze waarop informatie wordt 
verwerkt. De herziene taxonomie 
van Bloom onderscheidt zes soorten 
cognitieve processen in toenemende 
cognitieve complexiteit: onthouden, 
begrijpen, toepassen, analyseren, 
evalueren en creëren. Oordelen valt 
onder het cognitieve proces evalueren 
(Krathwohl, 20026). Het kan 
beschouwd worden als het presenteren 
en verdedigen van een mening om 
tot een afgewogen eindoordeel te 
komen op basis van een reeks van 
interne of externe criteria. Redeneren 
is de term die verwijst naar processen 
onderliggend aan het oordeel. 
Het is een doelbewust proces van 
verwoorden, valideren en afwegen 
van criteria/kenmerken, kritisch 

verwerken van informatie (meedenken 
met medeleerling/nagaan of conclusies 
kloppen/relativeren van uitspraken 
van medeleerling), gebruikmakende 
van vakinhoudelijke concepten/
vaardigheden. Kortom, het gaat om 
essentiële vaardigheden.

Samenvatting opbouw les
Stap 1: Leerlingen formuleren hun 
eigen definitie van een tv-reclame 
(individuele opdracht).
Stap 2: Leerlingen formuleren 
minimaal zes eigen criteria waaraan 
een aantrekkelijke tv-reclame moet 
voldoen (individuele opdracht).
Stap 3: Leerlingen bespreken elkaars 
criteria bij stap 2 en formuleren 
gezamenlijk minimaal zes criteria 
waaraan een aantrekkelijke tv-reclame 
moet voldoen (opdracht in tweetallen).
Stap 4: Leerlingen krijgen een 
formulier waarin staat dat ze een jury 
zijn en acht reclames te zien krijgen. Ze 
moeten deze reclames beoordelen en 
tot een top 3 komen.
Stap 5: Leerlingen krijgen in de klas de 
tv-reclame te zien.
Stap 6: Leerlingen bepalen in hoeverre 
hun geformuleerde criteria (stap 3) 
overeenkomen met wat ze zien tijdens 

de tv-reclame (stap 5) (opdracht in 
tweetallen). 
Stap 7: Leerlingen kunnen hun criteria 
aanpassen, omdat ze door het kijken 
naar de reclame (stap 5) tot een nieuw 
criterium kunnen komen. Dan gaan 
ze weer naar stap 5. Dit herhaalt zich 
acht keer. Leerlingen krijgen namelijk 
acht tv-reclames te zien (opdracht in 
tweetallen).
Stap 8: Leerlingen bepalen een top 3 
van de acht tv-reclames die ze hebben 
gezien (opdracht in tweetallen).
Stap 9: Het nabespreken van de les op 
basis van een evaluatieformulier.

Ontwerpregels
Het hoofddoel van dit lesontwerp is dat 
leerlingen reclames kunnen beoordelen 
op basis van hun eigen geformuleerde 
criteria. Bij dit lesontwerp hebben wij 
zeven ontwerpregels geformuleerd. 
Deze ontwerpregels wekken cognitieve, 
regulatieve en affectieve leeractiviteiten 
op, die gelden als concretisering van 
het hoofddoel en waarmee richting 
aan het leerproces van leerlingen wordt 
gegeven. Bij het formuleren van de 
ontwerpregels hebben we ons onder 
andere laten inspireren door Grol, de 
Vries & Sent (20167) en Van Drie & 

Figuur 1:  Cognitieve leeractiviteiten onderliggend aan het lesontwerp
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a. elkaars geformuleerde kenmerken
b. de mate van overeenstemming

tussen hun eigen kenmerken en de
kenmerken die waarnemen tijdens
het zien van de reclame.

c. het uiteindelijke oordeel van de
meest aantrekkelijke reclame.

3. Bevorder categorisatie
Zorg voor reclames die leerlingen in
staat stellen om te kunnen verkennen,
te vergelijken en te sorteren op een
verscheidenheid aan kenmerken
(lengte, onderwerp, geluid, doelgroep,
enzovoort). Vraag leerlingen om
de overeenkomsten en verschillen
te beschrijven en de reclames toe
te wijzen aan kenmerken. In dit
lesontwerp hebben wij gekozen voor
acht verschillende reclames (zie tabel
1). Daarbij is er heel bewust gekozen
voor een commercial van de Stichting
Ideële Reclame (SIRE), want op basis
van eerdere ervaringen is gebleken
dat leerlingen bij commercials veelal
denken aan commerciële organisaties.
De commercials ‘the Gardener’ en
‘Walk-in fridge’ zijn gekozen omdat ze
gericht zijn op een bepaalde doelgroep.
Verder zijn de reclames redelijk
gedateerd, zodat leerlingen zo min
mogelijk kunnen refereren aan eerdere
ervaringen.

4. Geef taal aan de kenmerken/criteria
In eerdere versies van deze simulatie
bleek dat leerlingen weinig taal
hadden om de aantrekkelijkheid van
reclames te benoemen. Dat uitte zich
in woorden als leuk, grappig en cool.
Veel verder kwamen de leerlingen niet.

Gun leerlingen daarom tijd bij het 
formuleren van kenmerken/criteria. 
Stel daarbij ook eisen als: ‘Ik wil dat 
jullie minimaal zes criteria formuleren’. 
Dat dwingt leerlingen om na te denken 
en tot nuanceringen te komen van 
leuk, grappig en cool. In tabel 2 en 3 
voorbeelden te lezen van nuanceringen. 

5. Toets de kenmerken aan een context
Laat leerlingen hun kenmerken/
criteria toetsen door observaties.
Leerlingen worden in dit lesontwerp
geconfronteerd met reclames.
Ondersteunen of verwerpen de
observaties hun geformuleerde criteria/
kenmerken? En welke conclusies
kunnen ze daaruit trekken? Passen
ze hun kennis aan op basis van de
observaties?

6. Plaats leerlingen in een rol
Een methode om het
beoordelingsvermogen te bevorderen is
deelname aan een rollenspel gebaseerd
op scenario's waarbij leerlingen
samenwerken om een potentieel reële
situatie op te lossen. In dit lesontwerp
worden leerlingen in kleine groepen
verdeeld om de Gouden Loeki
verkiezing na te bootsen.

7. Identificeer alternatieven en neem een
besluit.
De leerlingen moeten stap voor stap
de reclames nagaan op basis van hun
geformuleerde kenmerken/criteria. Zo
onderzoeken ze potentiële alternatieven
voor de top 3 klassering. Vervolgens
kiezen ze de meest optimale top 3 op
basis van hun criteria.

Van Boxtel (20088). Figuur 1 toont de 
cognitieve leeractiviteiten onderliggend 
aan dit lesontwerp. 

1. Wek interesse op
Interesse is voorwaardelijk om tot
hogere orde denkvaardigheden te
komen. Volgens Bergin (19999) zijn
er individuele en situationele factoren
die een rol spelen bij het opwekken
van de interesse van de leerling. Voor
een uitgebreide toelichting verwijzen
we naar Bergin (1999). Hoe meer
een docent deze factoren bewust
in het onderwijs integreert, des te
waarschijnlijker is het dat de leerling
meer interesse krijgt in leren. In dit
lesontwerp integreren we bewust
de volgende factoren: identificatie
(herken ik me in de reclame?), sociale
ondersteuning (gesprek in tweetallen),
emoties (humor), hands-on (leerlingen
moeten iets doen), spel, en inhoud
(leerlingen vinden reclames een leuk
onderwerp), het narratief (het verhaal
is inherent aan reclames), autonomie
(leerlingen zijn zelf verantwoordelijk
voor de criteria die ze opstellen, er is
geen goed of fout).

2. Moedig communicatie aan
De onderlinge discussie confronteert
de leerlingen met een grotere
verscheidenheid van perspectieven en
argumenten. Het geeft hen ook de
mogelijkheid om hun eigen gedachten
te ventileren. En het presenteren van
de eigen gedachten dwingt hen om ze
bewuster te onderzoeken. Bij dit spel
gaan de leerlingen in tweetallen met
elkaar in debat over:

Tabel 1: De gekozen commercials in relatie tot Gouden Loeki verkiezing

Commercial: Adverteerder: Positie Gouden Loeki verkiezing

Olifant Rolo (Nestlé) Winnaar jaarverkiezing 1996 & winnaar aller tijden Ster Gouden 
Loeki

 Rio Centraal Beheer Achmea Winnaar jaarverkiezing Gouden Loeki 2001

De zak van Sinterklaas Bol.com 4e plaats Jaarverkiezing Gouden Loeki 2009

Handen af van onze 
hulpverleners

SIRE 4e plaats Jaarverkiezing Gouden Loeki 2012

Yo Oma! Douwe Egberts Nominatie Jaarverkiezing Gouden Loeki 2004

Italiaans restaurant LOI 9e plaats Jaarverkiezing Gouden Loeki 2012

Walk-in fridge Heineken Winnaar jaarverkiezing Gouden Loeki 2001

The Gardener Coca Cola -
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De uitvoering van de les 
Stap 1 
De leerlingen definiëren wat een tv-
reclame is. Uitgaande van de Reclame 
Code Commissie is een reclame: 
iedere openbare en/of systematische 
directe dan wel indirecte aanprijzing/
uitlokking/beïnvloeding van goederen, 
diensten en/of denkbeelden door een 
adverteerder of geheel of deels ten 
behoeve van deze, al dan niet met 
behulp van derden. Onder reclame 
wordt mede verstaan het vragen 
van diensten. De meeste leerlingen 
gebruiken inderdaad werkwoorden 
die synoniemen zijn om consumenten 
een duwtje in de goede richting te 
geven zoals verleiden, overtuigen, 
beïnvloeden, activeren, overhalen en 
aansporen. Dat element van reclame 
is helder. Ook de koppeling reclame 
aan producten begrijpen leerlingen. 
Leerlingen noemen reclame in relatie 
tot diensten minder en tot denkbeelden 
helemaal niet. Deze uitkomst was 
ons al bekend: daar hebben we op 
ingespeeld door een SIRE reclame toe 
te voegen aan de lijst van reclames (zie 
tabel 1).

Stap 2 + 3
Uit tabel 2 en 3 is af te leiden dat 
leerlingen gezamenlijk tot meerdere 
elementen binnen één kenmerk 
komen en ook meerdere kenmerken 
benoemen. In tabel 2 is te zien dat 
de leerlingen in groepsverband 
voorbeelden toevoegen aan hun 
kenmerken. In tabel 3 is te zien 
dat de leerlingen vooral hun keuze 
beargumenteren in termen van 
het effect van het kenmerk op de 
consument. Voor beide groepen is 
vast te stellen dat de leerlingen samen 
tot scherper geformuleerde criteria 
komen. De criteria die de leerlingen 
in deze twee tabellen schrijven zijn 
kenmerkend voor de rest van de klas. 
Grappig zijn (1. vermakelijkheid), 
een met beroemdheden bezaaide 
verhaallijn (7. aantrekkingskracht 
status), met een uitgesproken uiterlijk (4. 
uitgesproken/onderscheidend/sexy), 
aantrekkelijkheid (7. aantrekkingskracht 
status), herkenbare situaties (5. relevant 
to me), pakkend liedje en/of slogan (1. 
vermakelijkheid), opvallende kleurrijke 
beelden (2. warmte) en het duidelijk 
presenteren van het product (5. relevant 
to me) zijn als belangrijke criteria 
genoemd. ‘Het product zo aantrekkelijk 
mogelijk in beeld brengen’ en ‘Waarom 
dit product kopen want anders is er 
weinig motivatie om het te kopen’. 

Hier is duidelijk te zien dat leerlingen 
reclames associëren met producten. 
Het woord dienst of denkbeeld is 
nergens in de criteria terug te zien. Dat 
is dus ook interessant gezien het feit 
dat er reclames van LOI, Achmea en 
SIRE bij de acht reclames zitten. 

Stap 6
Leerlingen is gevraagd om met hun 
telefoons een opname te maken van 
hun gesprek. Ze hebben vervolgens de 
opnamen verstuurd. We zullen enkele 

fragmenten kort bespreken. 

Gesprek over The Gardener van Coca 
Cola
A: Nee euhm kijk het is namelijk zo, 

volgens mij hadden ze bij Coca Cola 
bedacht dat Cola Light vooral voor 
vrouwen is, die willen dan toch 
afvallen, toch... en Cola Zero was 
dan vooral voor mannen, dus dit is 
echt zo’n typische vrouwen reclame 
waarin zij naar een aantrekkelijke 
man (vrij vertaald) mogen kijken. 

Tabel 2: Uitwerkingen leerling 1 en 2 bij stap 2 en stap 3

Leerling 1 (stap 2) Leerling 1+2 (stap 3)

Grappig filmpje Overtuigende spreker. Bijvoorbeeld de twee 
mannen van de Corendon reclame.

Knappe karakters Pakkend liedje of slogan (zoals een deuntje 
dat blijft hangen als Kruidvat of liedjes).

Grappige karakters Herkenbare situaties voor de kijker. 
Bijvoorbeeld ANWB

Het product zo aantrekkelijk 
mogelijk in beeld brengen.

Het product zo aantrekkelijk mogelijk 
presenteren zoals bij Mc Donalds.

Herkenbare situaties voor de kijker Aantrekkelijke karakters zoals een knappe 
man met sixpack of knappe vrouwen.

Een grappig filmpje voor de kijker.

Serieuze problemen in de wereld tonen zoals 
kinderen die verhongerd zijn.

Tabel 3: Uitwerkingen leerling 3 en 4 bij stap 2 en stap 3

Leerling 3 (stap 2) Leerling 3+4 (stap 3)

Het moet grappig zijn. Het moet grappig zijn anders wordt het saai en 
vergeet je het sneller en er is minder interesse. 

Je moet jezelf er in terug zien. Je moet jezelf erin herkennen want anders 
koop je het niet/doe je het niet.

Het moet duidelijk zijn wat je 
verkoopt en waar je het koopt.

Het moet duidelijk zijn waar het over gaat en 
waar je het koopt.

Het moet duidelijk zijn waarom ik 
het moet kijken.

Waarom dit product kopen want anders is er 
weinig motivatie om het te kopen.

Slogan en/of liedje Slogan/liedje, je connect met een liedje/slogan 
met product/merk.

Je moet het herkennen aan dingen/mensen die 
elk jaar terugkomen/running gag.

Gebruik van celebraties/bekende mensen.

Het moet verleidelijk zijn.

Thema reclame zoals Kerst of Sinterklaas (is 
toegevoegd na zien van reclame bol.com).
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B: Ja, maar wat is dat voor een kenmerk 
dan?

A: Nou ja het is gewoon goed 
beeldmateriaal.

B: Sowieso goede kwaliteit.
A: Nou zo, en dat model.

Een bedrijf probeert een gewenst 
imago te bereiken door bijvoorbeeld 
reclame. Coca Cola is een tijd geleden 
bezig geweest met rebranding (cola 
light voor vrouwen en cola zero voor 
mannen). Interessant is dat leerlingen 
dit meteen opvalt, een ‘typische 

vrouwen reclame’ terwijl je dat niet 
terugziet in de vooraf gestelde criteria 
van de leerlingen. Ook meteen een 
koppeling aan marketingsegmentatie. 

Gesprek over de The Walk-in fridge 
van Heineken
A:  Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo 

heel leuk.
B:  Nee, maar dit was bedoeld om 

grappig te zijn. 
A:  Ja, maar ik vond hem helemaal niet 

zo grappig. 
B:  Ik vond hem niet echt grappig. 
A:  Nee, maar ik denk wel dat het meer 

een mannending is ofzo. 
B:  Of herkenning dat kunnen we ook 

nog opschrijven. 
A:  Herkenning, toch... 
B:  Ja, maar herkenning qua van je kunt 

je inbeelden van hoe het zal gaan, 
snap je wat ik bedoel... 

A:  Jaja, maar zoals jij het zegt hebben 
mannen zoiets van, hahaha, ja jawel 
wij mannen, maar het is echt zo. 

B:  Wij mannen gaan echt zo doen. 
A:  Dus grappig niet echt?
B:  Ja jawel het was als grap bedoeld. 
A:  Ja, maar het is niet grappig. 

Dit is een mooi voorbeeld van een 
gesprek waarbij leerlingen het niet 
met elkaar eens zijn. En het ontbreekt 
leerlingen hier aan taal om kenmerken 
goed te kunnen benoemen zoals de 
overdrijving in deze tv-reclame zoals 

de stereotypering van vrouwen en 
mannen die volledig ‘over de top’ gaan.

Gesprek over Rio van Centraal Beheer 
Achmea
C:  Waar ging de reclame over eigenlijk?
D:  Het was onduidelijk, toch. 
C:  Het klopt niet.
D:  Het klopt niet, het was wel grappig 

vond ik. 
C:  Ja.
D:  Maar…
C:  Ik weet niet precies wat de reclame 

was eigenlijk.
D:  Ja klopt, klopt.
C:  Waar denk je dat het over gaat?
D:  Ik denk dat het gaat over... Ik weet het 

niet. Misschien is het levensverzekerin-
gen ofzo. Ik weet het echt niet. Het is 
echt onduidelijk. Ik denk wel dat deze 
wel een van de mindere reclames is, 
die we hebben gezien, toch?

C:  Maar de muziek en de beelden waren 
best ok.

D:  Ja klopt het was ook wel een grappig 
verhaal, maar gewoon onduidelijk.

Centraal Beheer heeft altijd 
geworsteld met haar naambekendheid. 
Veel Nederlanders kennen de 
televisiereclames die eindigen met de 
pay-off ‘Even Apeldoorn bellen’. Maar 
velen wisten echter niet dat daarachter 
Centraal Beheer Achmea schuilging. In 
het gesprek tussen de leerlingen komt 
dit duidelijk aan de oppervlakte. 

Stap 8 
In tabel 4 is de top 3 te zien van 
de leerlingen 3 en 4. Deze tabel is 
illustratief voor veel leerlingen in de 
klas. Veel leerlingen noemen namelijk 
evenveel kenmerken, maar blijkbaar 
heeft een kenmerk een bepaalde 
weging, waardoor ze in een top 3 
komen. Die weging is in de gesprekken 
niet hoorbaar. Er wordt alleen 
gesproken in termen van aanwezigheid 
van de kenmerken. Dit heeft gevolgen 
voor ons lesontwerp (zie conclusie en 
discussie). 

Conclusie en discussie
Het lesontwerp is ontwikkeld 
om invulling te geven aan de 
algemene vorming van havo 4 
leerlingen. We hebben gekozen om 
het beoordelingsvermogen en het 
redeneren van leerlingen centraal te 
stellen. Uit onze waarnemingen en 
ondersteund door de uitgeschreven 
gesprekken, bleek dat leerlingen 
onderbouwd kenmerken noemen van 
aantrekkelijke reclames. Leerlingen 
stellen dat zelf ook nog eens in hun 
eindevaluaties waar wij de vraag 
hebben gesteld: Wat hebben jullie 
vandaag geleerd van deze les? Licht je 
antwoord toe. ‘Kritisch naar reclames 
kijken’; ‘Wat een goede reclame inhoudt 
en wat het kenmerkt’; ‘Geleerd om na te 
denken over wat eigenlijk belangrijk is in 

Tabel 4: Top 3 van leerling 3 en 4 

Kenmerk Kenmerk Kenmerk Kenmerk Plaats (1-3)

Bol.com 1 (grappig) 3 (duidelijkheid) 2 (herkenning) 9 (themareclame) 1

Rolo 1 (grappig) 3 (duidelijkheid) 2 (herkenning) 8 (verleidelijk) 2

Heineken 1 (grappig) 2 (herkenning) 4 (relevantie) 8 (verleidelijk) 3
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een reclame’; ‘Dat er echt een hele grote 
achterliggende gedachte aan reclames zit’; 
‘Dat een reclame bestaat uit verschillende 
kenmerken om het zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken’ en ‘Hoe je een reclame 
kunt beoordelen’.

De ontwerpregels boden aldus 
handvatten voor het ontwikkelen 
van deze les en riepen activiteiten op 
die het beoordelingsvermogen en het 
redeneren op gang brachten. Wel rijst 
de vraag of onze ontwerp regels voor 
verbetering vatbaar zijn. Die vraag 
bespreken wij tot slot.

Uit de evaluatie blijkt dat leerlingen 
deze les interessant vonden 
(ontwerpregel 1). Zo geven leerlingen 
onder andere aan het volgende 
interessant te vinden: ‘Hoe we onbewust 
beïnvloed worden door reclames’; ‘Zien 
wat bedrijven inzetten om een reclame 
zo goed mogelijk te maken’; ‘De reclame 
beoordelen want dan let je meer op 
wat de reclame allemaal doet, en dat 
doe ik normaal niet’; ‘Dat achter een 
reclame meer zit dan maar een filmpje’ 
en ‘Je leert iets nieuws en het blijft leuk 
en interessant voor de leerlingen’. ‘Het 
bepalen van de definitie’ en ‘Overal 
een reden achter moeten zoeken’ waren 
opmerkingen van leerlingen over 
wat ze niet interessant vonden aan 
het lesontwerp. Eén leerling gaf een 
vakinhoudelijk argument over wat 
minder interessant was: ‘Als het verhaal 
en de promotie van het product niet 
kloppen dan is het minder interessante 
reclame’. De ontwerpregels 2, 3, 4, 
7 komen sterk uit de verf. Dit blijkt 
uit de uitgeschreven gesprekken 

tussen de leerlingen en de tabellen 2, 
3 en 4. De vraag is of ontwerpregel 
6 niet samengevoegd kan worden 
met ontwerpregel 1. Immers, sociale 
interactie en (rollen)spel zijn volgens 
Bergin (1999) al onderdeel van 
interesse. Onderliggende vragen bij 
ontwerpregel 5 zijn: Ondersteunen 
of verwerpen de observaties hun 
geformuleerde criteria/kenmerken? En 
welke conclusies kunnen ze daaruit 
trekken? In de huidige versie geven 
leerlingen alleen aan of hun eigen 
criteria aanwezig zijn of niet. We 
vinden dat dit sterker in het lesontwerp 
verwerkt moet worden waarmee de 
twee onderliggende vragen duidelijker 
beantwoord kunnen worden. We 
stellen daarom een aanpassing voor.

Alternatieve vorm
Leerlingen formuleren minimaal zes 
criteria waaraan een aantrekkelijke 
reclame moet voldoen. Die criteria 
vullen ze in tabel 5 in. In deze tabel 
moeten ze per reclame een cijfer van 1 
tot 5 geven als antwoord op de vraag 
in hoeverre deze reclame voldeed aan 
hun criteria. Tot slot rolt hieruit een 
totaalscore die automatisch leidt tot 
een top 3. Maar komt deze top 3 wel 
overeen met wat ze daadwerkelijk de 
drie meest aantrekkelijke reclames 
vonden? Hierdoor kunnen ze kritisch 
naar hun criteria kijken en zo nieuwe 
opstellen, om vervolgens aan de hand 
van de nieuwe criteria de reclames te 
beoordelen. Komt er een andere top 3 
uit? Zo ja waarom?        ■

Tabel 5: Leerlingenblad

In hoeverre voldoet deze reclame aan de criteria? Geef antwoord op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = voldoet helemaal 5 = voldoet 
helemaal niet.

Reclame Criteria 1 Criteria 2 Criteria 3 Criteria 4 Criteria 5 Criteria 6 Totaal

Reclame 1

Reclame 2

Reclame 3

Reclame 4

Reclame 5

Reclame 6

Reclame 7

Reclame 8
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