
Ook getest op kinderen 
         Reclame graad 1 

Lesvoorbereiding 

Print 1 keer het verhaal 'Het papieren kamertje'.  

Toon de logo's op het smartboard.  

Kies een recept uit het document kinderrecepten en zorg voor de ingrediënten (zie Actie).  

Verzamel verpakkingen (zie stap 1 Kennis).  

Breng vier producten mee, doorstreep met alcoholstift het merk.  

Twee verschillende producten van een merk dat geen (of niet veel) reclame maakt 

(bijvoorbeeld Ecover, wit product afwasmiddel, koekjes van de wereldwinkel, koekjes van een 

huismerk van een supermarkt), en twee verschillende producten van een merk dat wel veel 

reclame maakt (bijvoorbeeld Dreft, koekjes van Lu of een ander populair merk). Het moeten 

wel dezelfde soorten producten zijn.  

Toon de reclamevoorbeelden op het smartboard.  

 

Verwondering 

Toon de logo’s aan de leerlingen.  

Herken je de logo's? Benoem ze.  

 Welke ken je niet?  

Ken je nog andere logo's? Kan je ze op bord natekenen?  

Waarom kennen we het ene logo wel en het andere niet?  

 

Toon de leerlingen de reclamevoorbeelden en maak hiermee duidelijk wat reclame precies 

is.  

Bespreek:  

Waarom kan dit reclame zijn?  

Ken je nog voorbeelden van reclame?  

Wat vind je leuk of niet leuk aan reclame?  

Wat denk je dat reclame bedoelt?  

 

Vertel de leerlingen dat reclame iets doet in onze hoofden zonder dat we dat weten. We 

gaan samen ontdekken wat reclame precies met ons doet.  

 

Kennis 

STAP1: WINKELTJE MAKEN  

 

De leerlingen brengen van thuis doosjes, plastieken verpakkingen, papiertjes mee.  

Probeer in te schatten of de leerlingen vooral verpakkingen van merkproducten zullen 

meenemen, of eerder van onbekende merken zoals huisproducten van Colruyt, Carrefour, 



Aldi, ... en breng zelf ook verpakkingen mee. Zorg ervoor dat er zowel verpakkingen van 

minder bekende merken aanwezig zijn als van merkproducten. Zorg er ook voor dat er voor 

eenzelfde product zowel de merknaam als het huismerk van een warenhuis aanwezig is. Kies 

indien mogelijk ook voor verpakkingen van Fair Trade-producten.  

Maak samen met de leerlingen een winkeltje van verpakkingen.  

De leerlingen wandelen door de winkel en kiezen twee verpakkingen uit. Daarna gaan ze met 

hun inkopen terug op hun plaats zitten.  

 

Tip:  

Duid 2 winkeliers aan en speel echt winkeltje. Eventueel gebruik je geld en plak je prijzen op de 

verpakkingen. Geef merkproducten hogere prijzen dan de huisproducten.  

 

STAP 2: BORDSCHEMA  

 

Bekijk samen de inkopen van de leerlingen:  

Wat heb je gekocht?  

Waarom heb je dat gekocht?  

Kende je het al? Vanwaar?  

 

Ga in op de plaatsten waar leerlingen het product al zagen: in de winkel, op tv, in een 

tijdschrift, op straat, bij familie, vrienden, ...  

De leerlingen denken na waarom ze voor het ene product kozen en niet voor het andere:  

Wie koos er voor spullen die hij al kende? Waarom?  

Wie koos er voor onbekende spullen? Waarom?  

 

Maak een bordschema met twee kolommen. Kolom1: “reclame” en kolom 2: “geen reclame”. 

In de kolom van de reclame komen alle inkopen van het winkeltje die leerlingen ook kennen 

van reclame, in de kolom 'geen reclame' komen alle inkopen die de leerlingen niet kenden 

via reclame.  

Overloop alle inkopen per leerling en turf in de kolommen.  

Maak een optelling per kolom. Bekijk samen of er het meeste producten zijn gekocht die de 

leerlingen al kenden van de reclame of eerder van producten waar geen reclame voor werd 

gemaakt.  

Bespreek en kom samen tot een conclusie. Laat de leerlingen nadenken over een eventueel 

verband tussen reclame en hun keuze in de winkel. Dit gaat niet over waar of onwaar, wel 

over de leerlingen laten nadenken en argumenteren. Laat hen eventueel ook nadenken over 

aankopen die zij thuis al deden.  

 

1. Zijn er meer producten gekozen die al gekend waren via reclame:  

Is er een verband tussen reclame en hetgeen wij kopen in de winkel? Waarom 

wel/niet?  

 



Wat denk je?  

Kan je nog voorbeelden geven van hoe jij ooit iets kocht door reclame die je  

gezien had? Vertel.  

 

2. Zijn er meer producten gekozen die niet gekend waren via reclame:  

Waarom kochten wij die producten? Is er een verband tussen reclame en 

hetgeen wij kopen in de winkel? Wat denk je?  

Waarom kopen wij bepaalde dingen?  

Het onderzoeken van verbanden is een belangrijk onderdeel van systeemdenken. 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in systeemdenken'  pas je tal van 

methodieken toe op prikkelende verhalen die leerlingen helpen verbanden te 

visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 

STAP 3: ZELFTESTER 

  

Neem de vier gekozen producten.  

Verdeel de klas in vier groepen.  

Twee groepjes (groep A en groep B) zetten zich bij het ene product, groepjes C en D zetten 

zich bij het andere product.  

 

De groepjes testen de producten geblinddoekt uit. 

 

Na elke proeving duidt elke leerling aan op een papier welke producten ze het beste vonden.  

Let op! Ze mogen het merk van het product nog niet zien!  

 

Bekijk samen welke producten de leerlingen het best vonden. Onthul het merk van de 

producten.  

 

Tip:  

Zorg ervoor dat de proevers goed geselecteerd worden. De bedoeling van de zelftest is aan te tonen 

dat merkproducten niet noodzakelijk lekkerder zijn dan huismerken of onbekende merken. Laat de 

leerlingen daarom bijvoorbeeld geen Aldi-chocolade en Côte d'Or met elkaar vergelijken als je zelf 

een grote voorkeur hebt voor het merkproduct. Zoek een even lekker alternatief voor het 

merkproduct.  

 

Vergelijk het resultaat van het turven op bord met het resultaat van de zelftester:  

Kopen we vooral merkproducten of niet? Waarom wel/niet?  

Doet reclame iets met ons? Wat dan?  



Ga je akkoord met mij als ik zeg dat 'reclame iets doet in onze hoofden'? Wat denk je 

dat ik daarmee wil zeggen?  

 

De leerlingen geven zelf invulling aan de vraag van het begin: wat doet reclame met ons?  

De leerlingen geven zelf voorbeelden uit hun eigen leven wanneer zij dingen voor Kerstmis, 

verjaardag, ...hebben gevraagd die zij uit de reclame hadden gezien.  

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving: 

Lees het verhaal 'Het papieren kamertje' voor. Toon op de wereldkaart waar China en België 

liggen. 



 
Hoofdvraag:   

Waarom kopen mensen iets?   
 

Subvragen: 

Zie je altijd wat je koopt?  

Wanneer weet je zeker wat je koopt?  

Helpt reclame om iets te kopen?  

Is reclame nuttig?   

Betekent een mooie verpakking altijd een mooi/ goed/ lekker product? 

Kan je zonder winkels?  

Kan je alles kopen?  

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

reclame 

innerlijk uiterlijk 

kudde 
uniek 

anti mee 

niet kopen  wel kopen 



 

Actie 

Bouw verder op je conclusie over wat reclame met ons doet of op het lesje filosoferen rond 

verpakkingen.  

Bespreek:  

Kunnen wij zelf ook lekkere dingen maken?  

Heb je dat ooit al gedaan? Wat heb je gemaakt? Was het lekker?  

 

Stel samen met de leerlingen een Top 10 van de lekkerste koekjes uit de winkel samen.  

Kies samen met de leerlingen democratisch een recept. Ideeën kan je vinden in 

kinderrecepten.  

Leg al de ingrediënten klaar.  

Bak met de leerlingen het gekozen recept.  

Laat elke leerling een koek proeven.  

Vergelijk de zelfgemaakte koekjes met de Top 10-koekjes:  

Is de koek lekkerder dan één van de Top 10-koekjes?  

Eet je soms nog zelfgemaakte koekjes die je heel lekker vindt? Wie maakt ze dan?  

 

Ga hier verder op in, zodat je samen met de leerlingen kan aantonen dat zelfgemaakte 

koekjes ook heel lekker kunnen zijn. We hebben niet altijd producten van de reclame of 

producten die we al kennen nodig.  

 

Tip:  

De leerlingen kunnen ook reclame maken voor hun eigen koekjes: een reclameboodschap 

verzinnen, een mooie tekening maken, ...  

 

Reflectie 

Ga met alle leerlingen in een kring zitten en bespreek:  

Wat vond je leuk?  

Wat was nieuw?  

"Reclame doet het goed als het ons beïnvloedt". Wat wil dit zeggen voor jullie?  

 

Geef elke leerling twee kaarten of één kaart, afhankelijk van de beschikbare tijd. Telkens de 

leerling iets wil zeggen, legt hij één kaart in het midden. Zo komt ieder kind twee- of eenmaal 

aan bod en denken de leerlingen goed na alvorens iets te zeggen.  

 

 

 

 


