INFLUENCERS
Influencers vormen een groot onderdeel in de leefwereld van kinderen. Kinderen kijken ook
vaak naar hen op. Ze hebben duizenden volgers op Instagram, YouTube, Tik Tok of Twitch en
dat bereik geeft hen een grote impact. Zo volgen sommige kinderen bijvoorbeeld influencers
die enkel perfecte foto’s posten met duizenden likes, terwijl net deze influencers stiekem een
hele dag op zoek zijn naar de ideale locatie en houding. Je zou eigenlijk kunnen stellen dat
influencers de nieuwe celebrity’s zijn. Wat moet jij daar allemaal over weten? En hoe reageer
je als je leerlingen zelf zo’n influencer wil worden?

Wat je zeker moet weten over influencers
1. Een beetje zoals reality-tv! Er is voor kinderen niets zo amusant als het kijken naar andere mensen,
die bovendien ook maar ‘gewone’ mensen zijn. Dit maakt het voor de kinderen gemakkelijk om zich
met een influencer te identificeren. Bovendien kijken kinderen naar filmpjes van influencers alsof ze
naar een serie kijken. Ze vinden het leuk en spannend om op de hoogte te blijven van wat ze allemaal
meemaken. Tot slot kan het net zoals reality-tv echt over álles gaan. Welk onderwerp je ook boeit, je
vindt vast wel een influencer die dat minstens zo interessant vindt als jij.
2. De kracht van een influencer. Influencers kunnen soms wel een kwartier lang de aandacht van
een kind vasthouden, iets waar jij misschien wat meer moeite mee hebt. Het spreekt voor zich dat
ze zo makkelijk hun stempel drukken op het wereldbeeld van je leerlingen. Dit merk je misschien
aan bepaalde uitdrukkingen of gedrag die leerlingen overnemen. Denk hierbij ook aan internet
challenges die gelanceerd worden door een influencer en uitgroeien tot een heuse hype.
3. Influencers en reclame? Er is ook een andere, niet te onderschatten manier waarop zo’n influencer
invloed kan uitoefenen op kinderen. Bedrijven en merken staan ervoor te springen om samen te
werken met populaire YouTubers en Instagrammers die producten promoten op hun profiel of
kanaal. Kinderen geven hun zakgeld maar al te graag uit aan een product waar die ene coole
influencer ook zo’n fan van is. Op deze manier kan influencer zijn tot een behoorlijk winstgevende
hobby kan uitdraaien. Voor sommigen is het zelfs geen hobby meer: er zijn er die met één enkel
filmpje duizenden euro’s in hun zakken steken! Niet gek dus als je leerlingen er zelf van dromen om
zich te ontpoppen tot rijke influencer...

Tips voor jou als leerkracht
# Maak leerlingen bewust van schone schijn. P
 osts en filmpjes van een influencer zijn nooit een
exacte weerspiegeling van de realiteit, ook al lijkt dat misschien zo. Op sociale media tonen mensen
vaak de beste versie van zichzelf, en hebben ze vaak een goede reden om bepaalde zaken bewust niet
te laten zien. Bovendien steken influencers er vaak heel wat tijd in om een prachtige post of het
perfecte ﬁlmpje te creëren. Veel meer tijd dan je leerling zelf, maak hen dus duidelijk dat het geen zin
heeft om posts te vergelijken met hun eigen creaties.
# Kritisch over reclame. Wijs je leerlingen op het feit dat sommige influencers betaald worden om
reclame te maken in hun filmpjes én dat niet elke influencer daar altijd even eerlijk over is. Leer je
leerlingen dus om filmpjes waarin een merk of product wordt besproken of veel in beeld komt altijd
met een korrel zout te nemen!
# Vloggers in de klas. H
 eel wat kinderen willen of probeerden reeds het pad van een influencer te
bewandelen. Als mama en papa er geen probleem in zien dat hun kind filmpjes maakt en online
plaatst, dan kan jij als leerkracht het kind hier ook best wel in ondersteunen. Bespreek samen met je
leerlingen hoe ze het best omgaan met (negatieve) reacties en wat ze best kunnen doen als ze vreemde
verzoekjes krijgen.

Aan de slag
J.E.F. makers
www.mediawijs.be/tools/filmlab
Hoe begin je aan een filmpje? Hoe maak je een vlog? Waar
vind je goede (rechtenvrije) muziek?...

Reclamewijze vlogs
reclamewijs.ugent.be
Tien populaire Vlaamse influencers maakten elk op hun eigen
manier een vlog over reclame.

Klik-en-print: Vloggers’ checklist
www.medianest.be/vloggers-checklist
Wat mag wel en wat mag niet als je leerling graag video’s wil
maken?

Leesvoer
Website - Safe On Web
 www.safeonweb.be
Website - Clicksafe
www.clicksafe.be

Website - Ik beslis
www.ikbeslis.be

Website - Reclame?Wijs!
www.reclamewijs.mediawijs.be

Boek - (W)onderwijze media:
www.mediawijs.be/wonderwijzemedia

