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In dit thema ... 
Onderzoek je van alles over de invloed van massamedia. In de eerste vier lessen heb je het volgende ontdekt en geleerd. 
 

Les 1: Ouderwetse reclame Les 2: Plaatjes draaien 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken naar reclames uit de jaren '40, 
'50 en '60. Je hebt gezien dat reclames wat 
vertellen over de tijd waarin ze gemaakt zijn. Je 
hebt het onderwerp en de doelgroep van de 
reclame genoteerd en nagedacht over de invloed 
die deze reclames hebben gehad. 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geluisterd naar popmuziek uit de jaren 
'60, '70 en '80. Je hebt onderzocht wat de 
boodschap van een song was, over welk 
belangrijk onderwerp het ging en wat de invloed 
van de song was. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Invloedrijke reclames 
Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland de 
schade repareren. Er was te weinig werk voor 
iedereen, dus de overheid maakte reclames over 
de voordelen van emigreren. Veel mensen 
vertrokken. De rest van de bevolking moest met 
het geld van de Marshallhulp hard aan de slag 
aan de wederopbouw van het land.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Spanningen en protestsongs 
In de jaren '60 waren er veel protesten. Tegen de 
discriminatie van zwarten, de oorlog in Vietnam 
en tegen de burgerlijkheid van mensen. Er waren 
veel protestzangers die met hun protestsongs 
invloed hadden op de publieke opinie. Ook was 
er spanning tussen het communistische Rusland 
en de Verenigde Staten; de Koude Oorlog.  

        

 

 Reclames met een boodschap 
Vanaf de jaren '50 werd Nederland een 
consumptiemaatschappij. De massamedia kwam 
op, zoals de krant, tv en radio. Er kwam reclame 
voor ijskasten en stofzuigers. De boodschap was: 
een moderne vrouw doet het huishouden met 
moderne spullen. Jongeren vormden vanaf de 
jaren '60 een speciale doelgroep voor de reclame: 
zij hadden een eigen jeugdcultuur. 

  

 

 Slechte economie en punkmuziek 
In de jaren '80 ging het slecht met de economie.  
Er was veel werkloosheid en woningnood.  De 
muziekstroming punk kwam op. Tussen Rusland 
en de Verenigde Staten werd de wapenwedloop 
ondertussen steeds groter. De angst voor de 
atoombom groeide en mensen demonstreerden. 
In Nederlandse liedjes werd kritisch gezongen 
over de atoombom en de Berlijnse Muur.  
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Les 3: Overal soaps Les 4: Hackers missie 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken naar een Zuid-Amerikaanse en 
een Nederlandse soap. Je onderzocht welke 
invloed de soaps hebben op de kijkers en wat je 
over een cultuur kunt vertellen door naar een 
soap te kijken. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt het digibord gehackt. Je onderzocht hoe 
je iets kunt programmeren en wat hacken precies 
betekent. Je ontdekte welke invloed een hacker 
kan hebben. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
De Zuid-Amerikaanse cultuur 
Massamedia zoals de televisie zeggen veel over 
de cultuur van een land. In Zuid-Amerika is de 
kloof tussen arm en rijk enorm groot. Dat brengt 
problemen met zich mee, zoals ongelijkheid en 
extreme armoede. Om het arme leven even te 
vergeten, kijken miljoenen mensen naar 
telenovela’s die over rijke mensen gaan. 
 

      
        

      
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Het digibord hacken 
Door slim code te programmeren, kun je 
inbreken op een andere computer: hacken. 
Hacken is, net als inbreken, verboden. Hackers 
kunnen de besturing van een vliegtuig 
overnemen, de computers van de Rotterdamse 
haven platleggen of de verkiezingsuitslag in de 
Verenigde Staten beïnvloeden. 

        

 

 De Nederlandse cultuur 
In de Nederlandse cultuur speelt de 
multiculturele samenleving een belangrijke rol. 
Dat zie je terug in soaps. Ook maatschappelijke 
discussies, zoals het homohuwelijk, euthanasie 
en het alcoholgebruik zie je terug.  Uit onderzoek 
blijkt dat het invloed op de kijkers heeft als er in 
een soap positieve of negatieve aandacht aan 
een onderwerp wordt besteed.   

  

 

 Privacy 
Hackers schenden de privacy van de eigenaar 
van de computer die ze overnemen.  
Als je gamet onder de naam van je vriend, 
schend je zijn of haar privacy. Ook als je een foto 
post op het Instagram-account van iemand 
anders.  

        

 


