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E-learning Reclamewijsheid  
 
Toolkit voor bibliotheken 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Beste bibliotheekprofessional, 

 

De Week van de Mediawijsheid vindt dit jaar plaats van vrijdag 6 tot en met vrijdag 13 november 

2020. Een ideaal moment om het onderwerp bij scholen in jouw werkgebied op de kaart te zetten en 

er samen mee aan de slag te gaan. Cubiss helpt je daarbij een handje door middel van een e-learning 

voor leerkrachten (en eventueel ook ouders) van kinderen uit groep 6, 7 en 8 met als onderwerp: 

reclamewijsheid. 

 

E-learning Reclamewijsheid 

De e-learning Reclamewijsheid staat boordevol informatie, achtergronden en wetenswaardigheden 

over traditionele en nieuwe vormen van reclame en reclame specifiek gericht op kinderen. Het bevat 

naast theorieën ook handvatten om kinderen te leren reclame te herkennen en kritisch te bekijken. 

Bovendien bevat het concrete tips, tools, trucs en suggesties om in de klas of thuis met het onderwerp 

aan de slag te gaan. 

 

Op meerdere manieren in te zetten 

De inhoud van de e-learning gebruik je ten slotte eenvoudig op andere manieren. Bijvoorbeeld als 

input voor een thematische bijeenkomst voor ouders in de bibliotheek (of online) of om een 

thematische ouderavond op school vorm te geven. Ouders met bijzondere interesse in het onderwerp 

kunnen de e-learning bovendien ook zelf doorlopen. 

 

Toolkit  

Deze toolkit biedt je handvatten om de e-learning bij het onderwijs en ouders onder de aandacht te 

brengen. Wil je meer informatie ontvangen of heb je vragen ,neem dan contact op met Cubiss door 

een e-mail te sturen naar educatie@cubiss.nl. De e-learning vind je op: www.cubiss.nl/e-

learning/reclamewijsheid. 
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Flyer om ouders te informeren/ enthousiasmeren 
 

Deze flyer is gericht op ouders en kan zowel worden verspreid door bibliotheken als scholen. Wil je de 

e-learning benutten voor een informatieavond in de bibliotheek of op school? Pas de tekst dan vooral 

aan. 

 

Opgemaakte flyer en platte tekst 

 

Hiernaast tref je de opgemaakte flyer. Een hoge resolutie variant is als 

separaat document te downloaden. Ook hebben we de losse tekst hieronder 

opgenomen zodat je die naar eigen inzicht kunt aanpassen. 

 

 

<kop> Jouw kind reclamewijs!<kop> 

 

<intro>Kinderen worden dagelijks blootgesteld aan reclame. Onbewust 

worden ze op allerlei manieren beïnvloed. Hoe zorg je ervoor dat 

kinderen reclame herkennen, kritisch bekijken en goed verwerken? Met 

andere woorden hoe maak je jouw kind reclamewijs?<intro> 

 

Wist je dat? 

 

- Steeds meer advertenties vermomd aanwezig zijn in vlogs, tv-programma’s, 

als spelletje of als artikel in een magazine. 

-Reclamemakers heel uiteenlopende technieken toepassen om je aan te zetten tot het door hen 

gewenste gedrag. 

- Reclame maken voor voedingsmiddelen voor kinderen en met 13 jaar alleen mag samen met de 

overheid of een erkende autoriteit. 

- Kinderen die het leuk vinden om over dingen na te denken en te redeneren het commerciële doel 

van reclame beter begrijpen. 

- Kinderen die reclame beter kunnen herkennen en begrijpen niet automatisch minder ontvankelijk zijn 

voor de invloed van reclame. 

- Je je kind het best helpt om op een bewuste en kritische manier naar reclame te kijken 

door hem actief uitleg te geven over reclame. 

 

Tips, Tools & Trucs 
- Maak je kind spelenderwijs reclamewijs en speel samen een spel 

op gameplatform: reclamewijs.ugent.be  
- Reclame is overal! Speel reclamebingo met je kind en kruis de vakken aan. Download de 

kaart op: medianest.be/reclamebingo  
- Influencer marketing, advergames en mobile advertising. Reclame neemt steeds nieuwe 

vormen aan. Leer ze herkennen en speel: medianest.be/wathoortbijwat 
 
Meer weten? 
Wil je meer weten over reclame, achterliggende theorieën, de invloed van reclame op kinderen en het 
reclamewijs maken van kinderen? Bekijk dan ook eens de e-learning Reclamewijsheid op 
https://www.cubiss.nl/e-learnings. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reclamewijs.ugent.be/
https://www.cubiss.nl/e-learnings
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Social media berichten 
 
Facebook 
 

 
Maak kinderen reclamewijs!  
E-learning voor leerkrachten en ouders van kinderen in groep 6, 7 en 8 
 

De Week van de Mediawijsheid staat voor deur. Een ideaal moment om met het onderwerp aan de 

slag te gaan. Bekijk daarom onze e-learning Reclamewijsheid voor leerkrachten en ouders. Naast 

nuttige informatie, achtergronden en wetenswaardigheden over de werking van reclame biedt het je 

handvatten om kinderen te leren reclame te herkennen en kritisch te bekijken. Ook bevat het concrete 

tips, tools, trucs en suggesties om in de klas of thuis met het onderwerp aan de slag te gaan. 

www.cubiss.nl/e-learning/reclamewijsheid. 
 
 
Twitter 
 

Ben je leerkracht in groep 6, 7 of 8? En zoek je naar achtergronden, tips en tools om leerlingen 

reclame te leren herkennen en er kritisch naar te kijken? Doorloop dan deze e-learning: 

www.cubiss.nl/e-learning/reclamewijsheid. 
 
 

 


