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RECLAME(WIJSHEID) IN 

HET CURRICULUM?



Wereldoriëntatie

De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt 

door de reclame en de media.



Nederlands (1ste graad, A-stroom)
• De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten voor leeftijdgenoten lezen 

(verwerkingsniveau: beoordelen):

- Brieven;

- Schriftelijke oproepen of uitnodigingen tot actie;

- Instructies;

- Reclameteksten en advertenties;

- Informatieve teksten, inclusief informatiebronnen.



VOET 14: De leerlingen gaan alert om met 
media;
VOET 15: De leerlingen participeren 
doordacht via de media aan de publieke 
ruimte. 





BESTAAND LESMATERIAAL 

OVER RECLAME



Handboek WO

Uitgeverij Die Keure





Bedenkingen (o.b.v. Meeus et al., 2014)

 Onderzoek naar effectiviteit = schaars

Twijfels bij het bevorderen 

van de reclamewijsheid

 Mogelijkheid om materiaal aan te passen?

 Up-to-date? Focus op traditionele reclame

 Up-to-date? Focus op 

traditionele reclame

 Onderzoek naar 

effectiviteit = schaars 

(→ Twijfels bij het 

bevorderen van de 

reclamewijsheid)

 …



LESMATERIAAL ONTWIKKELD 

BINNEN ADLIT



Basisonderwijs
I.S.M. Lerarenopleiding HoGent





Advergame Gratis 

spelletjes?

In-game

advertising
Stressmannetje

http://stressmannetjehetspel.be/game






Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Logo’s





Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Slogans





Welke trucjes 

gebruiken 

winkels om 

meer producten 

te verkopen?

Reclame in de winkel





Waar zien we overal 
reclame op straat?



Toon (9 jaar) is een grote fan van tractors. Daarom surft hij vaak naar de 

website www.tractorfan.nl. Nadat hij naar deze website geweest is, surft hij 

naar Sporza.be om zo op de hoogte te zijn van het laatste sportnieuws. Het valt 

hem op dat hij ook op deze website, net zoals op de website over tractors, 

reclame krijgt voor ski’s. Toon hoorde zijn papa gisteren tijdens het ontbijt 

zeggen dat hij op zoek is naar nieuwe ski’s, dus Toon vraagt zich af of de 

reclame daar iets mee te maken heeft. Denken jullie dat dat kan? 





Product placement

Het integreren van een 

merk/product/ dienst in 

een televisieprogramma, 

film, muziekclip, … 



Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Product 
placement



Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: Product 
placement

Opdracht per twee: 

Trek zelf een leuke foto waarin jullie het principe van PP 

toepassen.





Wat vinden 

jullie van 

leugens in 

reclame??





Lesmateriaal 
voor het 

Secundair 
onderwijs



Deel 1: Nieuwe reclamevormen





Zouden jullie een adblocker gebruiken?



Deel 2: Omstreden reclame?!

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) houdt in het oog of het mediadecreet

wordt nageleefd. In het mediadecreet staat wat er wel en niet kan in audiovisuele

media als radio en televisie. Dit orgaan gaat met andere woorden na of reclameregels

uit het mediadecreet nageleefd worden op zenders als VTM, Ketnet, JOEfm, Studio

Brussel, enz.



Welke stellingen zijn juist/fout?

1. Reclame voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder 

doktersvoorschrift is toegelaten.

2. Reclame over suikerhoudend snoepgoed moet een afbeelding van 

een tandenborstel tonen gedurende de hele reclameboodschap.

JUIST

JUIST





Vragen?
E-mailadres: britt.adams@ugent.be
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