
KOOPWAAR!
Wie is de consument?

 
Educatief lesprogramma in de tentoonstelling Waanzien in MOTI

In de tentoonstelling Waanzien ontdekken leerlingen van groep 5 en 6 van het basisonderwijs 
hoe de wereld met ontwerpen, tekeningen, teksten en foto’s vaak mooier wordt gemaakt. Moet 
je die schoonheid zomaar geloven? Waarom bestaan deze beeldleugens? De leerlingen kruipen 
tijdens dit actieve lesprogramma in de huid van consumenten, speurneuzen én reclamemakers. 

Voorbereidende les
In een korte presentatie maken de leerlingen kennis met termen als doelgroep, product en con-
sument. Door middel van beeldende keuzeopdrachten ontstaat er een klassengesprek en maken 
de leerlingen kennis met de wereld van consumeren. 

Museumles
De leerlingen brengen een bezoek aan de tentoonstelling Waanzien. Ze kruipen in de huid van 
verschillende consumenten (oud, jong, man, vrouw, sportief, kunstzinnig). Aan de hand van een 
kaartspel maken ze in tweetallen combinaties van producten en consumenten. In Waanzien 
kijken ze uit naar de juiste ruimtes voor deze consumenten. Maar wacht, er blijft één 
consument over: welk product past bij hem/ haar, en met welke boodschap kun je het product 
zo goed mogelijk verkopen? De leerlingen worden echte reclamemakers en presenteren hun 
boodschap aan het einde van de les aan hun klasgenoten.  

Verwerkingsles
Na afloop van het museumbezoek krijgt de docent nog een aantal suggesties mee voor de 
beeldende uitwerking van de reclameboodschap. 



Leerdoelen/ Kerndoelen/ doorlopende leerlijn

Algemene Leerdoelen:

• Leerlingen leren wat een product, consument en doelgroep is
• Leerlingen leren dat reclamemakers inspelen op wensen van consumenten en doel  
 groepen
• Leerlingen leren de wensen van een consument te koppelen aan een product/ medium
• Leerlingen leren woordelijk en beeldend een boodschap te formuleren bij een product,  
 voor een consument

Kerndoelen SLO/ Tule

Kunstzinnige orientatie:
kerndoel 54 
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
kerndoel 35 
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal 
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Groep 5/6: Bron:   tule.slo.nl

commerciële invloeden op de consumptie
uiteenlopende belangen van producent en consument
eenzijdige informatiebronnen
vergelijking van prijzen van producten in relatie tot hun kwaliteit

Doorlopende leerlijn beeldcultuur - De Culturele Ladekast
• De leerling ervaart het verschil in autonoom en toegepast werk binnen de beeldcultuur –  
 receptief vermogen
• De leerling maakt kennis met de inhoud en functie van beelden – receptief vermogen 
• De leerling kan zijn mening over een beeld met argumenten onderbouwen die betrek  
 king hebben op de vorm, functie en inhoud – reflectief vermogen 
• De leerling kan de vorm, inhoud en functie van enkele beelden benoemen – analyserend  
 vermogen

Uitgangspunten competentiemodel MEDIAWIJZER.net: 
Communicatie (C)
 Informatie vinden en verwerken
 Content creëren
Begrip (B)
 Zien hoe de media de werkelijkheid kleuren
 Begrijpen hoe media gemaakt worden



VOORBEREIDENDE LES
De voorbereidende les omvat een presentatie van slides waarin in eerste instantie steeds één 
consument centraal staat. Er moet 2 x gekozen worden welk product het beste bij deze 
consument past. Daarna worden er voor deze consumenten ruimtes voorgesteld (bibliotheek, 
pretpark, school, etc.). De docent bespreekt steeds met de leerlingen welke producten en 
ruimtes goed bij deze consumenten passen. 
Bij de tweede helft van de presentatie staat steeds een doelgroep omschreven. 
De leerlingen beantwoorden vragen als: hoe zien mensen binnen deze doelgroep eruit? 
Van welke producten houden ze? Waar komen ze graag? 

Slide 1: consument Albert, 45 jaar, houdt van skiën. 

Producten: skilatten, zonnebril, vakantiehuisje in Spanje, badpak, handschoenen. 

Slide 2: Ruimtes: skioord, indoor skibaan, sportzaak, zwembad, woestijn

Slide 3: consument Tiny, 18 jaar oud, houdt van dansen

  Producten: cd, jurk, pumps, gymschoenen, energydrink

Slide 4: Ruimtes: discotheek, straat, gymzaal, school, huiskamer

Slide 5: Doelgroep: slimme vrouwen van 60 – 65 jaar oud 
Welke producten? - museumkaartje, boek, handtas, woordenboek, ham-
burger, bikini, gymschoenen. 
Welke ruimtes?  - bibliotheek, school, pretpark, speeltuin, chique res-
taurant, museum, bioscoop. 

Slide 5:  Doelgroep: stoere jongetjes van 4 – 6 jaar oud
  Welke producten? - Zelf laten bedenken
  Welke ruimtes? - Zelf laten bedenken

Begrippenlijst:

Product: Alles wat je kunt gebruiken en kopen noemen we een product: eten/ drinken, gebruiks-
voorwerpen, speelgoed, apparaten, huisdieren, entreekaartjes voor een pretpark of bioscoop. 
Soms kun je ook mensen iets laten doen als je ervoor betaalt: de buschauffeur vervoert je naar 
school, de glazenwasser zeemt je ramen en de kapper knipt je haren. Zo’n ‘product’ noem je 
een dienst. Voor producten en diensten wordt reclame gemaakt. 
Consument: iemand die iets koopt of gebruikt
Doelgroep: een groep consumenten die ongeveer dezelfde wensen/ behoeftes hebben. Bij de 
doelgroep ‘kinderen tussen 8 en 12 jaar’ kun je er best van uitgaan dat deze consumenten van 
snoepjes houden. Dat klopt, toch? 



MUSEUMLES
Voor de museumles wordt de klas opgedeeld in tweetallen. Elk tweetal ontvangt 11 consumen-
tenkaarten, 10 spreukkaarten, 5 productkaarten en 5 ruimtekaarten. Elke consument zoekt een 
product, óf een ruimte. Dit staat vermeld achter op de kaart (het profiel van de consument), 
evenals wat informatie over deze consument (naam, leeftijd, hobby’s). Door de profielinfor-
matie achter op de kaart krijgen de leerlingen een hint en kunnen ze op zoek naar de combi-
natiekaarten. Zo worden er dus paren van drie kaarten gecombineerd. Uiteindelijk blijft er 
één consumentenkaart over. Voor deze consument mag een product ‘gegrabbeld’ worden bij de 
museumdocent (grote glazen bol met kaartjes). Met deze laatste combinatie bedenken de leer-
lingen een reclameboodschap. Ze krijgen hiervoor een werkblad uitgereikt. Hierop wordt ook 
alvast een schets gemaakt voor een afbeelding bij de boodschap (poster, affiche). Na afloop van 
de museumles worden de verschillende reclameboodschappen gepresenteerd aan elkaar. 

Materiaal museumles:

 • 11 consumentenkaarten per tweetal (x 16)
 • 5 productkaarten per tweetal (x 16)
 • 5 productkaarten in de grabbelton (x 4)
 • 5 ruimtekaarten per tweetal (x 16)
 • 10 spreekkaarten per tweetal (x 16)
 • fotomapje om de kaarten in te verzamelen (x 16)
 • 1 werkblad per kind (x 32)
 • 1 potlood per kind (x 32)

consumentenkaart

Bello 7 jaar
houdt van: 
andere hondjes

op zoek naar: een ruimte

consumentenkaart

Suzanne 20 jaar

 

houdt van: 
lippenstift

op zoek naar: een ruimte

consumentenkaart

Eric   35 jaar

 

houdt van: 
nieuwtjes!

op zoek naar: een ruimte



Consumentenkaarten: profielen  - 11 x 

Tim  16 jaar   houdt van: stoere kleding!
     op zoek naar: een product

Marta  55 jaar  houdt van: het huis gezellig maken
     op zoek naar: een ruimte

Tanja  29 jaar  houdt van: haar verloofde
     op zoek naar: een product

Ron  47 jaar  houdt van: puzzelen
     op zoek naar: een product

Eric  35 jaar  houdt van: nieuwtjes!
     op zoek naar: een ruimte

Suzanne 20 jaar  houdt van: lippenstift
     op zoek naar: een ruimte

Bello  7 jaar   houdt van: andere hondjes 
     op zoek naar: een ruimte

Roos  5 jaar   houdt van: tekenfilms
     op zoek naar: een product

Wendy  43 jaar  houdt van: lekker eten
     op zoek naar: een ruimte

Bob  68 jaar  houdt van: een dagje weggaan
     op zoek naar: een product

Conrad* 10 jaar  houdt van: avontuur!
     op zoek naar: een product

* Conrad is de mysterieuze consument die overblijft in het kaartspel. Voor hem wordt een pro-
ductkaart gegrabbeld, en bedenken de leerlingen een reclameboodschap. 

Spreekkaart
Ik wil aan andere 
honden vertellen 
hoe ik me voel... 

Spreekkaart
Ik wil er 

supermooi 
uitzien!



Spreekkaarten
De consumenten hebben allemaal iets gezegd. Deze uitspraken staan op de spreekkaarten. 

 • Ik word kampioen in rebussen! (Ron/ REBUS matermind handboek)
 • Als ik uit school kom, kijk ik graag televisie! (Roos/ Spongebob DVD’s)
 • Met mijn bijbaantje spaar ik geld voor een coole pet! (Tim/ Alle petten 15  
  euro)
 • Ik wil iets leuks met mijn kleinkinderen doen... (Bob/ Breda ZOO)
 • Ik wil er op mijn bruiloft goed uitzien! (Tanja/ Bruidskapsels voor 50   
  euro)
 • Ik heb geen geld voor kunst, maar ik wil het toch graag in mijn huis   
  ophangen (Marta/ Kunstkloon)
 • Ik geloof alles wat ik in de krant zie en lees (Eric/ Sjoemelgraaf)
 • Ik wil er supermooi uitzien! (Suzanne/ Pretty perfect)
 • Ik wil aan andere honden vertellen hoe ik me voel... (Bello/ Woeffer)
 • Als ik boodschappen doe, let ik op de kleine prijsjes (Wendy/ Super-super)

Productkaarten*: 5 x

 • REBUS mastermind handboek  - (Ron)
 • Breda ZOO     - (Bob)
	 • Alle petten 15 euro    - (Tim)
 • Spongebob DVD’s voor 5 euro  - (Roos)
 • Bruidskapsels voor 50 euro   - (Tanja)

*Producten uit de ‘huidige’ overzichtstentoonstelling. Op kaarten laten drukken.

Productkaarten eindopdracht (grabbelton):

 • Tandpasta
 • Bioscoopfilm
 • Feest
 • Koekjes
 • Schoenen
 • Camping

Ruimtekaarten: 5 x 
Op deze kaarten staan de ruimtes (detailfoto’s) in Waanzien die van toepassing zijn op dit spel: 

 • de Pretty Perfect Beautysalon  - (Suzanne)
 • de Kunstkloon     - (Marta)
 • de Woeffer     - (Bello)
 • de Sjoemelgraaf    - (Eric)
 • de Super-super    - (Wendy) 
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