
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Superfood en marketing 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In de eerste aflevering over superfood 
ontdekt de Keuringsdienst dat superfood 
vaak gewoon vogelvoer is. Het wordt 
alleen opgediend in een andere 
verpakking. De Keuringsdienst probeert 
nu met ‘negerzaad’ de superfoodmarkt te 
veroveren. Welke marketingstrategieën 
heb je nodig om een product succesvol in 
de markt te zetten? 
 
Vakgebied 
- Economie 
 
Kernbegrippen 
Inkoopwaarde/verkoopwaarde, afzet, 
omzet, nettowinst, toename van 
welvaart, logistiek, primaire 
behoefte/secundaire behoefte, 
commerciële beïnvloeding, reclame 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 46 – arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de klas. Op 
de website van Schooltv vind je ook deel 1 
van het tweeluik over superfood.   
 
Antwoorden 
1a waar b niet waar c waar 2 Enerzijds 
omdat mensen aanstoot kunnen nemen 
aan de naam; anderzijds omdat als je 
negerzaad googelt uitkomt bij sites over 
vogelvoer. 3 De term superfood, gezonde 
eigenschappen, herkomst. 4a Als veel 
bronnen positief over je product 
schrijven groeien de populariteit en 
naamsbekendheid, wat de verkoop 
stimuleert. b Eigen antwoord.   
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Geef aan of de stellingen hieronder waar 
of niet waar zijn.  
a Iedereen mag ‘superfood’ op zijn product 
zetten. 
b Superfood is van zichzelf heel lekker. 
c Negerzaad is eigenlijk een superfood voor 
vogels. 
 
2 Waarom is negerzaad geen goede naam 
voor een superfood? Geef twee redenen.  
 
Verdiepingsvragen 
 
3 Welke marketingtrucs die in de aflevering 
aan bod komen zie je terug in de 
uiteindelijke verpakking van negerzaad? 
 

       
 
4 Marketing is heel belangrijk als je een 
superfood in de markt wil zetten. 
a Waarom is het belangrijk dat er op 
internet veel positieve informatie over je 
superfood te vinden is? 
b Schrijf een blog van maximaal 200 
woorden waarin je ‘black seed’ aanprijst. 
Verwerk daarin de volgende woorden: 
‘superfood’, ‘Ethiopië’ en ‘natuurlijk’. 
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