
Reclame in schoolboeken? 
 

Onder welke voorwaarden is het mogelijk dat bedrijven een financiële 

bijdrage leveren aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor het vak 

wiskunde op het voortgezet onderwijs dat in het kader van de nieuwe 
regelgeving gratis moet worden verstrekt door de scholen? 
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Waarom zouden we reclame in schoolboeken willen? 

 

Op 28 mei 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het plan om de scholen verplicht 

te stellen gratis schoolboeken te verstrekken aan hun leerlingen. Hiervoor krijgen de 

scholen vanuit de overheid subsidie. Op deze manier worden problemen rondom hoge 

schoolgelden die door de ouders betaald moeten worden verholpen en komen leerlingen 

waarvan de ouders de boeken niet kunnen betalen niet meer zonder boeken op school1. 

Uit onderzoek blijkt dat deze subsidie ontoereikend is om de kwaliteit van het 

lesmateriaal te waarborgen. Ook zeggen Scholen de Europese aanbesteding van 

schoolboeken niet voor elkaar te krijgen2. De negatieve geluiden komen onder andere 

vanuit scholen en uitgeverijen3. 

Een manier om de kosten te drukken is het gebruik maken van reclame. Reclame is 

functioneel als een grote (liefst specifieke) doelgroep wordt bereikt, zodat de consument 

wordt aangezet tot koopgedrag4. Vanuit het oogpunt van de reclamemakers zou reclame 

in schoolboeken daarom functioneel kunnen zijn aangezien een heel specifieke doelgroep 

(leerlingen) kan worden bereikt en de schoolboeken hebben een grote oplage. Enig 

nadeel zou kunnen zijn dat de boeken een lange houdbaarheid hebben en de reclame dus 

veroudert. 

Reclame in schoolboeken is een gevoelig onderwerp. In juli 1998 is een convenant 

gesloten tussen de overheid en uitgeverijen waarin staat dat in lesmaterialen geen 

reclame mag voorkomen.5 

In een onderzoek in het boek “Generatie Einstein” staat echter te lezen: “…Doordat 

de jongeren van nu opgroeien in een wereld van tv, mobiele telefoons en internet komen 

zij, veel meer dan eerdere generaties, al op jonge leeftijd in aanraking met reclame. 
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Hierdoor zijn ze op jonge leeftijd al in staat om onderscheid te maken tussen realiteit en 

fictie, en dus zijn ze minder beïnvloedbaar door reclame.”6 

In dit artikel verkennen wij de bereidheid van verschillende partijen om mee te 

werken aan het drukken van de kosten voor wiskundeboeken door het opnemen van 

reclame in het studiemateriaal. Denk hierbij aan partijen als docenten, bedrijven, 

uitgeverijen, kwaliteitsbewakers van lesmateriaal en reclamebureaus. De lagere kosten 

voor schoolboeken zouden zo de te lage subsidie kunnen compenseren. Naast het 

drukken van de kosten zou bij het opnemen van reclame van bedrijven die werknemers 

zoeken met een β–profiel een neveneffect kunnen zijn dat het gat op deze arbeidsmarkt 

kan worden verkleind. 

 

Het doel van deze verkenning is na te gaan onder welke voorwaarden het in Nederland 

mogelijk is om de kosten van wiskundeschoolboeken te drukken door het opnemen van 

reclame.  

 
 

Het onderzoek 

 

In ons onderzoek hebben we actueel nieuws en literatuur doorgenomen, vragenlijsten 

afgenomen bij docenten en interviews bij bedrijven, uitgeverijen, een reclamebureau, 

SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) en het FI (Freudenthal Instituut). Hier zullen de 

resultaten besproken worden. 

 

In het nieuws 
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Momenteel worden er al gratis methodes aangeboden door een Deense uitgever. Maar 

volgens uitgeefdirecteur Stephan de Valk van educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff  

vormt dit geen bedreiging voor zijn markt want “de boeken betreffen geen verplichte 

lesstof.” Zelf is hij echter niet van plan om reclame in zijn schoolboeken op te nemen; 

“Wij geven boeken uit vrij van sponsoring. Dat zal onze integriteit en onafhankelijkheid 

ten goede komen en dat stelt ook het onderwijs op prijs.”  
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Het opnemen van reclame in schoolboeken heeft in België tot grote ophef geleid. 

„Rekenoefeningen in de leerboeken wiskunde van de Brugse uitgeverij Die Keure worden 

geïllustreerd met foto's van bekende merkproducten zoals Snickers, Coca-Cola, Ice Tea 

en Leo. De uitgeverij ontkent dat het een bewust geval van product placement is, laat 

staan dat ze zich ervoor laat sponsoren. De uitgever had nochtans even de adviezen 

kunnen inkijken van de Commissie Zorgvuldig Bestuur. In 2003 ontving de Commissie 

een preventieve vraag van Educatieve Uitgevers om boeken aan te bieden die ontwikkeld 

zijn in samenwerking met een bedrijf. Het bedrijf zou in de boeken duidelijk aanwezig 

zijn met zijn logo en foto's van producten. De Commissie was duidelijk: “teksten in 

schoolboeken, agenda's, geografische kaarten, folders, brochures, moeten vrij zijn van 

beelden en teksten die reclame maken voor bedrijven.”  

 

Regel- en wetgeving 

 

In Nederland zorgt de Kinder- en Jeugdreclame Commissie ervoor dat kinderen en jeugd 

beschermd worden tegen reclame. In een reclamecode over jeugdreclame van de 

Stichting Reclame Code zijn de volgende regels vastgelegd 9: 
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Reclame gericht op kinderen mag niets in woord, geluid of beeld bevatten waardoor 

kinderen op enigerlei wijze worden misleid over de mogelijkheden en eigenschappen van 

het aangeboden product. Ook mag de reclame geen morele of fysieke schade 

toebrengen. Daarnaast is het wekken van de indruk dat het product een fysiek of sociaal 

voordeel biedt ten opzichte van anderen niet toegestaan. Tenslotte moet reclame in 

drukwerk waarmee meer dan 25% van de kinderen wordt bereikt, wat het geval is met 

schoolboeken, worden voorzien van het woord „advertentie‟. 

 

Betrokken partijen 

 

Docenten 

Hierbij zijn 19 docenten van vier scholen10 bevraagd door middel van een enquête. Van 

deze docenten geven 10 docenten (53%) aan onder geen enkele voorwaarde reclame in 

schoolboeken acceptabel te vinden. De rest stelt strenge voorwaarden aan dergelijke 

reclame. Het belangrijkst vinden ze dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat het doel 

van de reclame aansluit mij het materiaal. Bijna de helft vindt dat reclame bovendien 

niet aan mag zetten tot direct koopgedrag. 

Vormen van reclame die door deze groep acceptabel gevonden worden zijn onder 

andere een opgave over kansrekening waarin staat dat twee jongens een potje Monopoly 

spelen (8 van de 9), zelfs met een afbeelding van een Monopolyspel (6 van de 9). De 

respondenten hebben duidelijk minder moeite met reclame van bedrijven als Philips en 

Shell, dan van McDonald‟s en Coca Cola. Ook wordt waarde gehecht aan reclame die past 

bij de opgave. Geen van de respondenten accepteert een losstaand logo. 

Van alle docenten zou bijna de helft (8 van de 19) blijven kiezen voor de huidige 

vorm van het schoolboek, ook als dat de school veel geld kost. 

 

Bedrijven 

Hierbij is het onderzoek beperkt tot een tweetal bedrijven: een vervolgopleiding 

(universiteit Utrecht) en een bedrijf dat geïnteresseerd is in hoog opgeleide bèta‟s 

(Philips).  

De vervolgopleiding geeft aan dat ze als grote gevestigde naam het niet nodig 

hebben om in schoolboeken te gaan adverteren. “Wij gaan voor het proven concept, 

zoals de studiebeurs en de voorlichtingsdagen.” De naam UU is al zo gevestigd dat die 

verder weinig reclame nodig heeft. Voor hen is  reclame in schoolboeken dus geen reële 

optie. Daarnaast kwam vanuit hen ook de vraag of het wel is toegestaan door de reclame 

codecommissie. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat er een concurrentie belang ontstaat 

doordat de grote universiteiten meer geld voor reclame over hebben dan de kleine 

universiteiten.  

Philips‟ reactie is vergelijkbaar met die van de UU. Ook zij hebben een zekere 

terughoudendheid ten opzichte van reclame in schoolboeken. Juist omdat ze op zoek zijn 

naar hoogopgeleide bèta‟s richten ze hun pijlen op de gemotiveerde leerlingen. Dit doen 

ze doordat ze zeer actief zijn in het Jetnet platform11. Dat is een platform waarin 

bedrijven lesprogramma‟s/diensten aanbieden voor middelbare scholen. Vaak zijn deze 

lesprogramma‟s ook gericht op het promoten van het bedrijf en de bètavakken. Ook 

Philips heeft dus geen interesse in het plaatsten van betaalde reclame in schoolboeken.  

Uit deze kleine steekproef blijkt dat er vanuit het bedrijfsleven weinig tot geen 

interesse is in het plaatsen van betaalde reclame in schoolboeken. In ieder geval niet bij 

de grote, gevestigde bedrijven die al een grote naamsbekendheid hebben. 

 

Uitgeverijen 

Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen bij uitgeverijen Malmberg en Noordhoff 

die respectievelijk de wiskundeboeken Matrix en Moderne Wiskunde op de markt 

brengen. 
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Beide bedrijven geven aan nog nooit benaderd te zijn door bedrijven voor het 

opnemen van reclame in hun schoolboeken. Malmberg denkt wel dat er interesse is 

vanuit bedrijven die een product of dienst hebben die nauw gelieerd is met het onderwijs 

zoals verkopers van rekenmachines, schoolspullen, bijlesdiensten, maar zeker ook 

bedrijven die personeel zoeken en hun imago onder jongeren willen opkrikken. 

Beide uitgeverijen zijn van mening dat er in Nederland nog niet het klimaat is om 

reclame op te nemen in schoolboeken. Dat kinderen overal reclame tegenkomen wordt in 

Nederland nog niet geaccepteerd. De markt ligt hierbij in handen van docenten en 

ouders. De docenten omdat zij met het materiaal moeten werken en de keuze maken 

met welk materiaal er op hun school wordt gewerkt en de ouders omdat zij de klant zijn 

die de boeken betalen. Wanneer de boeken betaald worden door de school verschuift de 

keuze naar de docent en de directie van de school. 

Malmberg geeft aan dat „geen haar op zijn hoofd erover denkt‟ om reclame op te 

nemen in zijn schoolboeken, maar dat wanneer reclame maatschappelijk meer 

geaccepteerd wordt, hij wel geïnteresseerd is om te onderhandelen met bijvoorbeeld de 

makers van Wisweb.nl, een universiteit of bedrijven die producten of diensten verkopen 

die gelieerd zijn aan het onderwijs. Maar als dat zover zou komen mag de reclame nog 

steeds geen stoorzender zijn in het materiaal. Noordhoff heeft het bedrijfspolitieke 

standpunt onafhankelijk te willen zijn van reclame. 

 

Reclamebureau 

Het reclamebureau dat we ondervraagd hebben, Junior:Senior, een reclamebureau dat 

onder andere verantwoordelijk is voor reclameborden op veel middelbare scholen, 

verwacht vooral dat scholen niet happig zijn op reclame in de lesmethodes. Vanuit het 

“what‟s in it for me”-idee van scholen mag heel veel, maar reclame wordt angstvallig 

buiten het lesmateriaal gehouden. De enige reclame die in de toekomst te realiseren lijkt 

in het lesmateriaal, is reclame van schoolgerelateerde instellingen zoals 

vervolgopleidingen. 

 

Kwaliteitsbewakers van lesmateriaal 

Om het standpunt van kwaliteitsbewakers van lesmateriaal te achterhalen zijn het SLO 

(Stichting Leerplanontwikkeling) en het FI (Freudenthal Instituut) benaderd. Het SLO is 

een expertisecentrum op het gebied van leerplanontwikkeling. Het FI stelt zich ten doel 

de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen te 

verbeteren. 

Op het onderwerp „reclame in schoolboeken‟ wilde het SLO slechts beperkt ingaan. 

Het SLO geeft aan dat zij over het algemeen geen complete schoolboeken ontwikkelt, 

maar lesvoorbeelden die bijvoorbeeld door uitgeverijen benut kunnen worden bij het 

schrijven van de lesmethoden. Het SLO geeft aan dat zijn opinie over reclame in 

schoolboeken in dat licht moet worden gezien. 

Bij het ontwikkelen van de lesvoorbeelden houdt het SLO geen rekening met 

reclame. Als een organisatie als het CJP inhoudelijk heeft bijgedragen aan het 

lesmateriaal, zou het wel voor kunnen komen dat die naam in de opgave voorkomt. In 

het algemeen geeft het SLO aan dat reclame voor profitorganisaties niet snel zal 

voorkomen. Bij het SLO staat het leren voorop. Informatieve reclame als bijvoorbeeld 

een opgave waarin de Universiteit Utrecht voorkomt, vindt het SLO geen probleem.  

Het FI geeft aan zij reclame acceptabel vindt als er aan bepaalde voorwaarden wordt 

voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de reclame het denkproces van de leerlingen 

niet mag verstoren. Het FI denkt bij acceptabele reclame dan vooral aan bedrijven als 

UU, Wisweb.nl, CJP, musea, rekenmachinefabrikanten. Ook profitorganisaties als Philips 

zijn, onder voorwaarden, acceptabel omdat zij toch vooral investeren om bèta mensen te 

werven en niet zozeer reclame maken uit commerciële belangen. Het FI verwacht wel dat 

de reclame een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het materiaal. Het FI geeft 

aan dat dit niet zo erg hoeft te zijn, zolang er maar een goede balans is tussen de kosten 

en de baten.  

 

Conclusie 



 

Op grond van dit onderzoek is te concluderen dat er vanuit alle partijen weinig draagvlak 

is voor het opnemen van reclame in wiskundeboeken om zo de kosten voor deze boeken 

laag te houden. Tot dusverre lijkt dit dus geen oplossing te zijn voor het probleem dat is 

ontstaan door het accepteren door de Eerste Kamer van het plan schoolboeken gratis aan 

te bieden. Wellicht staat de toekomstige “Einstein”-generatie6 minder afkeurend 

tegenover reclame en zal dit op lange termijn wel een mogelijkheid kunnen zijn om 

schoolboeken te financieren. 

 

Discussie 

 

In de enquête onder docenten komt sterk naar voren dat wiskundedocenten reclame 

onder geen enkele voorwaarden accepteren. Vanwege de kleine steekproef is hierbij geen 

rekening gehouden met de leeftijd van de docenten. Veel van de ondervraagde docenten 

waren echter al de 40 gepasseerd, en dit kan een invloed hebben gehad op de reacties. 

Tijdens een presentatie van ons onderzoek is al gebleken dat onder een groep die vooral 

bestond uit jongere docenten in opleiding de mening iets anders ligt. Daar zegt 85% 

akkoord te kunnen gaan met reclame in schoolboeken, tegenover 47% in het onderzoek 

op de scholen. Ook in het boek „Generatie Einstein‟ 6 wordt vermeld dat de toekomstige 

generatie minder problemen heeft met reclame. Het kan dus zijn dat het beeld wat in dit 

onderzoek geschetst wordt, over een aantal jaar heel anders is. 

De conclusies en voorwaarden die worden genoemd in dit onderzoek zijn gebaseerd 

op kleine steekproeven. De kleine steekproef onder de docenten is al genoemd. Bij de 

overige partijen zijn vaak slechts twee interviews gehouden. Hieruit kunnen dan ook 

geen algemeen geldende conclusies worden getrokken. 

Voor vervolgonderzoek is het nuttig om na te gaan hoe verschillende partijen tegen 

reclame in schoolboeken aankijken, nadat de invoering van gratis schoolboeken 

(aankomend schooljaar) heeft plaatsgevonden. Ook is het aan te bevelen de mening van 

de ouders in het onderzoek te betrekken. Ouders hebben weliswaar geen directe invloed, 

maar scholen en andere partijen geven wel aan naar ouders te luisteren. 

 


