
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Wat haal je uit de posters? 

 

 

 
 

 



 

 
Doel: 

 

 merk kennen 
 

 merk leuk vinden 
 

 merk kopen 

 

Wat is reclame? 



Waarom vaak gericht op jongeren? 

eigen koopkracht 
 

invloed op gezinsaankopen 
 

consumenten van de toekomst 

 

  Is dat verantwoord? 

 



Waarom vaak gericht op jongeren? 

Klasgesprek 

Geliefd doelwit? 
 

Waaraan besteed jij je (zak)geld? 
 

Denk je dat je een invloed uitoefent op de 
voedingsaankopen van je gezin? Hoezo? 
 

Vind jij het verantwoord dat marketeers hun pijlen 
richten op kinderen en jongeren?  

 



Nieuwe vormen van reclame 

verpakt in media-inhoud  
= moeilijker te herkennen 
 

langere blootstelling aan reclame 
 

Interactief 
 

leuker 



Veel reclame voor voeding! 

groot deel gezinsbudget naar voeding 

 

herhaalaankoop met lage betrokkenheid 

 

veel grote merken in voedingssector 



Veel reclame over voeding! 
Brainstorm 

Waaraan denk jij bij  

‘reclame voor voeding’? 

 

Aan welke merken en voedingsmiddelen denk jij bij ‘reclame 
voor voeding’? 
 

Zijn die producten eerder gezond of ongezond?  
 

Waarom blijven net die merken of voedingsmiddelen je bij? 

 



Reclame 
afschaffen? 

Schrijfopdracht 

 

Wat vind jij? 
 

 



Reclame afschaffen? 

Wat vind jij? 

negatieve effecten  

><  

positieve effecten 

 reclamewijsheid 

+ ethische reclame! 



Reclamewijsheid 

= vermogen om op  
een bewuste en kritische manier  

om te gaan met reclame 

 

begrijpen – voelen – beoordelen 

 





 

 

(Misleidende) technieken 

Emotie 

https://www.youtube.com/watch?v=6W5pqlbh5sQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6W5pqlbh5sQ


 

 

(Misleidende) technieken 

Emotie: 
humor 

https://www.youtube.com/watch?v=50z25um6b5A  

https://www.youtube.com/watch?v=qxd9oy7YlRY  

https://www.youtube.com/watch?v=87G8UGstq4Q  

https://www.youtube.com/watch?v=50z25um6b5A
https://www.youtube.com/watch?v=qxd9oy7YlRY
https://www.youtube.com/watch?v=87G8UGstq4Q


 

 

(Misleidende) technieken 

Celebrity endorsement 

https://www.youtube.com/watch?v=50z25um6b5A  

https://www.youtube.com/watch?v=qxd9oy7YlRY  

https://www.youtube.com/watch?v=87G8UGstq4Q  

https://www.youtube.com/watch?v=50z25um6b5A
https://www.youtube.com/watch?v=qxd9oy7YlRY
https://www.youtube.com/watch?v=87G8UGstq4Q


 

 

(Misleidende) technieken 

Celebrity endorsement 



 

 

(Misleidende) technieken 
Peers 

https://www.youtube.com/watch?v=98xRV_633mw 

https://www.youtube.com/watch?v=G1latJ7K8zc 

https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro 

https://www.youtube.com/watch?v=98xRV_633mw
https://www.youtube.com/watch?v=98xRV_633mw
https://www.youtube.com/watch?v=G1latJ7K8zc
https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro
https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro
https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro


 

 

(Misleidende) technieken 

Peers 

https://www.youtube.com/watch?v=98xRV_633mw 

https://www.youtube.com/watch?v=G1latJ7K8zc 

https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro 

Klasgesprek: vriendeninvloed 

https://www.youtube.com/watch?v=98xRV_633mw
https://www.youtube.com/watch?v=98xRV_633mw
https://www.youtube.com/watch?v=G1latJ7K8zc
https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro
https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro
https://www.youtube.com/watch?v=-8FedLzmJro


 

 

(Misleidende) technieken 

Gezondheidsclaims 



 

 

(Misleidende) technieken 

Gezondheidsclaims 

https://www.youtube.com/watch?v=nyY3r3_OHHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nyY3r3_OHHQ


 

 

(Misleidende) technieken 

Verpakking en misleidende looks 



 

 

(Misleidende) technieken 

https://vimeo.com/111076177 

Verpakking en misleidende looks 

https://www.youtube.com/results?search_query=foodstyling 

https://vimeo.com/111076177
https://www.youtube.com/results?search_query=foodstyling


 

 

(Misleidende) technieken 

Opdracht 

 

Reclame voor gezonde voeding niet cool?  

Bewijs het tegendeel! 

 

 

 

• Kies een gezond product. 
• Prijs het aan op een originele manier. 
• Gebruik reclametechnieken.  



 

 

(Misleidende) technieken 

Volt: reclame getest  

 

 

 

 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/1.2363082 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur+en+media/1.2363082


 

 

(Misleidende) technieken 

Opdracht 

Laat je gaan met misleidende reclame  

of toon hoe het echt moet. 

 

Maak: 
 

• de ultieme misleidende reclame 

• de ultieme correcte reclame voor een ongezond product 

• de ultieme correcte reclame voor een gezond product 

 

 

 

 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Bron: Apestaartjaren 2016 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op televisie 

klassieke 30-secondenspot 

 

 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op televisie 

klassieke 30-secondenspot 

infomercials 

 

https://nl.delhaize.be/acties/tvspots 

https://nl.delhaize.be/acties/tvspots


 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op televisie 

klassieke 30-secondenspot 

infomercials 

product placement  

 https://www.youtube.com/watch?v=QkNfvgdtggA 

https://youtu.be/_b7W-Knrj3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=QkNfvgdtggA
https://youtu.be/_b7W-Knrj3Q
https://youtu.be/_b7W-Knrj3Q
https://youtu.be/_b7W-Knrj3Q


 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op televisie 

klassieke 30-secondenspot 

infomercials 

product placement  

digitale televisie  nieuwe mogelijkheden 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op het internet 

reclamebanners 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op het internet 

reclamebanners 

advergames 

http://www.max-adventures.com/nl-nl/ 

http://www.funnygames.be/spel/mm_game.html 

http://www.max-adventures.com/nl-nl/
http://www.max-adventures.com/nl-nl/
http://www.max-adventures.com/nl-nl/
http://www.max-adventures.com/nl-nl/
http://www.max-adventures.com/nl-nl/
http://www.funnygames.be/spel/mm_game.html


 

Reclame op het internet 

 

Waar in contact met reclame? 

reclamebanners 

advergames 

search engine  
marketing 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

Bron: Apestaartjaren 2016 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

Opdracht 

 

Maak zelf een Facebook-ad 
 

• Kies een (gezond of ongezond) voedingsmiddel en bedenk een merknaam.  

• Bepaal nauwkeurig de doelgroep: geslacht, leeftijd, interesses … 

• Bepaal de boodschap en ontwikkel een slogan. 

• Welke strategie gebruik je (emoties, beroemdheden, voedingsclaim, etc.)? 

• Maak zo’n aantrekkelijk mogelijke advertentie. Verzin een titel, een  afbeelding en 
een korte tekst. Voorbeelden vind je op Facebook. 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

social advertising 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

social advertising 

Klasgesprek 

 
Vrienden die reclame maken? 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

social advertising 

merkpagina’s 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

social advertising 

merkpagina’s 

Klasgesprek 
 

Welk merk volg je op Facebook? 



 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

social advertising 

merkpagina’s 

videosites 



 

 

Waar in contact met reclame? 

https://youtu.be/tbr_420SDPQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lnY3Cl1BBpw 

https://www.youtube.com/watch?v=vH2LsFcWOFY 

https://youtu.be/tbr_420SDPQ
https://www.youtube.com/watch?v=lnY3Cl1BBpw
https://www.youtube.com/watch?v=vH2LsFcWOFY


 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op sociale media 

social advertising 

merkpagina’s 

videosites 

blogs en vlogs 

https://www.youtube.com/watch?v=60XCjurg1rY  

https://www.youtube.com/watch?v=60XCjurg1rY


 

 

Waar in contact met reclame? 

Reclame op mobiele media 

the next big thing 

apps 

sms 

QR-code 



 

 

Waarom willen bedrijven zoveel weten? 

gepersonaliseerde reclame  
= reclame afstemmen op consumentengedrag 
= big business 
 

overal info over ons verzameld 
 

gegevens worden doorverkocht 

Niets te verbergen? Check https://youtu.be/F7pYHN9iC9I ... 

https://youtu.be/F7pYHN9iC9I


 

 

Is dat nu echt een probleem? 

gepersonaliseerde reclame = efficiënt en effectief 
 

maar: privacy! 

• wie verzamelt onze gegevens? Waarom? 

• filter bubble 

• prijzen/kortingen aanpassen 

 





 

 

Reclamewetgeving 

Vlaams Mediadecreet:  

 

• regels rond reclame voor kinderen en jongeren 

• reclame niet voor alles en iedereen toegelaten 

• commerciële zenders >< openbare omroep 

 

Toezicht: Vlaamse Regulator voor de Media 

 
 

Wettelijke regulering 



 

 

Reclamewetgeving 

Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP)  

• kijkt na: is reclame wettelijk, ethisch verantwoord, 
waarheidsgetrouw en fatsoenlijk? 

• stelt inbreuken vast. 

 

Wettelijke regulering 

https://www.youtube.com/watch?v=WyQSB6Q3m3c 

https://www.youtube.com/watch?v=WyQSB6Q3m3c


 

 

Reclamewetgeving 

Regels rond etiketten van voedingsmiddelen 

• ingrediënten, allergenen, houdbaarheid … 

• geen onjuiste, dubbelzinnige of misleidende 
gezondheidsclaims 

Wettelijke regulering 



 

 

Reclamewetgeving 

Debat 

 

Welke reclame is uit den boze 
en welke niet? 



 

 

Reclamewetgeving 

FEVIA:  Reclamecode voor voedingsmiddelen 

  = na te streven gedragsregels voor de  
  voedingssector 

 

Belgian Pledge 

• verantwoorde reclame voor kinderen < 12 jaar 

• promotie gezonde, evenwichtige levensstijl 

 

Vrijwillige initiatieven 



 

 

Reclamewetgeving 

Test-Aankoop: ‘Regels zijn te laks.’ 

• voor kinderen: geen reclame voor ongezonde 
producten uit actieve voedingsdriehoek 

 

Is dat voldoende? 



 

 

Reclamewetgeving 

Test-Aankoop: ‘Regels zijn te laks.’ 

 

• voor kinderen: geen reclame voor ongezonde 
producten uit actieve voedingsdriehoek 

• oproep aan bedrijven als Studio 100 en Disney 
om verantwoordelijkheid te nemen 

Is dat voldoende? 



 

 

Reclamewetgeving  

Bv. Test-Aankoop: ‘Regels zijn te laks.’ 
 

• voor kinderen: geen reclame voor ongezonde 
producten uit de actieve voedingsdriehoek 

• oproep aan bedrijven als Studio 100 en Disney 
om verantwoordelijkheid te nemen 

• herkenningscue bij ongezonde producten 

 

Is dat voldoende? 



 

 

Jijzelf! 

Bekijk reclame bewust en kritisch 

• Is boodschap betrouwbaar? 

• Wees je bewust van reclametechnieken 

 

Informeer je 

• lees etiketten 

• ga niet af op promopraatjes 

• vergelijk 

 



 

 

Jijzelf! 
Voor hetzelfde geld 

 https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken 

https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken
https://www.een.be/voor-hetzelfde-geld/wapen-je-tegen-verkoopstechnieken

