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Korte introductie/samenvatting:  

Deze studie onderzoekt of kinderen tussen 10 en 12 jaar online reclamebanners op een 

fictieve website herkennen en begrijpen. Bovendien wordt nagegaan wat de invloed is van 

need for cognition en reclamewijsheidslessen. Hiervoor werden de reclamebanners 

gemanipuleerd op basis van twee eigenschappen: de congruentie met de webinhoud en 

complexiteit van de banner. 

 

Engelstalig abstract  

The aim of this study is to examine the online advertising literacy of children (10-12 years). 

By means of a survey administered to a total of 224 children, we investigate to what extent 

children are able to recognize a banner ad on a website and understand its persuasive, 

informational and selling intent. The banners are manipulated on two characteristics: 

congruence and complexity. Furthermore, the role of need for cognition and advertising 

literacy classes are examined. Our findings suggest that banners high in congruence and 

complexity are less easily recognized, compared to banners low in congruence and 

complexity. So, when it comes to recognition, the ad characteristics are important. As for 

understanding the commercial intent of advertising, not the ad characteristics but the 

personality trait need for cognition seems to be meaningful. Finally, advertising literacy 

classes are found to encourage both the level of recognition and understanding of banners 

among children.    

 

Title: Children’s advertising literacy: recognition and understanding of banners and the role 

of need for cognition and advertising literacy classes 

Keywords: children - advertising literacy - banners – need for cognition - advertising literacy 

classes 
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Inleiding 

Kinderen worden tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met een diversiteit aan (online) 

reclamevormen. Dit leidt tot bezorgdheid bij ouders, beleidsmakers en leerkrachten 

(Bandyopadhyay, Kindra, & Sharp, 2001; Kunkel et al., 2004). Kinderen zijn immers 

onervaren consumenten die zich niet ten volle bewust zijn van de commerciële en persuasieve 

intentie van reclame (Rozendaal, Buijzen, & Valkenburg, 2008). Bovendien kunnen ze zich 

niet altijd weren tegen de beïnvloeding van allerlei reclamevormen en –strategieën door een 

gebrek aan cognitieve capaciteiten om de commerciële intentie van reclame kritisch te 

begrijpen en te verwerken (Kunkel et al., 2004). Dit maakt ze gevoelig en tegelijkertijd 

vatbaar voor de negatieve effecten van reclame. Onderzoek toont namelijk aan dat reclame bij 

kinderen kan leiden tot zeurgedrag (Cauberghe, De Pelsmacker, Hudders, Destoop, & Panic, 

2012), een verhoging van de ouder-kind conflicten en een materialistische ingesteldheid 

(Buijzen & Valkenburg, 2005), en zelfs, volgens sommigen, een ontgoocheld en ongelukkig 

kind in het algemeen (Bijmolt, Wilma, & Brus, 1998). Dit zijn voorbeelden van ‘niet 

bedoelde effecten’ van reclame (Buijzen, Rozendaal, & Van Reijmersdal, 2013), die het 

maatschappelijk en academisch debat aanwakkeren omtrent de mogelijke impact van reclame 

op kinderen. 

Dit onderwerp is uitermate relevant in een tijdperk waarin internet een alledaagse bezigheid is 

voor kinderen en jongeren en ze dus aan de bijhorende internetreclame worden blootgesteld 

(d'Haenens & Vandoninck, 2012). Online reclameboodschappen zijn vaak goed geïntegreerd 

in de overkoepelende lay-out van een website en daardoor moeilijk te ontwijken voor 

kinderen (Slot, Rozendaal, van Reijmersdal, & Buijzen, 2013), hetgeen ook wel ‘forced 

exposure’ of gedwongen blootstelling wordt genoemd (Cauberghe et al., 2012). Bovendien 

maakt het integreren van reclame in de webinhoud het moeilijker, of zelfs onmogelijk voor 

onervaren consumenten als kinderen om deze als dusdanig te herkennen en te begrijpen. 
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Kinderen zijn zich vaak niet bewust van deze geïntegreerde reclamevormen en kunnen 

hierdoor onbewust en/of ongewenst beïnvloed worden (Rozendaal, Lapierre, van Reijmersdal, 

& Buijzen, 2011). Daarom is het noodzakelijk te onderzoeken in welke mate kinderen 

reclamewijs zijn ten aanzien van online reclamevormen. Onderzoek heeft tot nog toe vooral 

de nadruk gelegd op hybride reclamevormen, zoals bijvoorbeeld advergames (Mallinckrodt & 

Mizerski, 2007; Wollslager, 2009), waar de grenzen tussen reclame en entertainment duidelijk 

vervagen. Bij de klassieke reclamebanners kunnen we nauwelijks spreken van geïntegreerde 

reclame aangezien deze juist opvallen door hun specifieke herkenbare vorm op een website. 

Bovendien wordt een banner gemakkelijk door kinderen herkend (Cauberghe et al., 2012). Dit 

zou mogelijk de reden kunnen zijn waarom weinig wetenschappelijke aandacht wordt besteed 

aan banner marketing in reclamewijsheidsonderzoek (Vanwesenbeeck, Walrave, & Ponnet, 

2012). Echter, er kan verondersteld worden dat ook reclamebanners problematisch kunnen 

zijn voor kinderen waardoor ze deze niet altijd van de content kunnen onderscheiden, zeker 

als de banners eigenschappen dragen die de verwerking ervan lastiger maken.  

Deze studie heeft daarom in eerste instantie tot doel aan te tonen dat een banner, met bepaalde 

eigenschappen, door kinderen minder goed herkend en begrepen wordt. De eigenschappen die 

onderzocht zullen worden zijn congruentie (hoog-laag) en complexiteit (hoog-laag). Tevens 

wordt onderzocht wat de invloed is van de persoonlijkheidsvariabele need for cognition 

(NFC) in dit proces. Hoewel NFC aanzienlijk wat academische aandacht geniet, gaan de 

meeste studies hoofdzakelijk over volwassenen of oudere adolescenten (Preckel, 2014). Bij 

kinderen is onderzoek over deze persoonlijkheidskenmerk vrijwel beperkt, en daarom 

wenselijk en noodzakelijk. We kunnen verwachten dat deze variabele van significant belang 

kan zijn gezien de mate reclamewijsheid regelmatig gekoppeld wordt aan de cognitieve 

ontwikkeling van het kind (Nairn & Fine, 2008). Tot slot onderzoeken we of 

reclamewijsheidslessen een rol spelen bij de reclamewijsheid van kinderen.  
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Samenvattend, de huidig studie gaat de reclameherkenning en –begrip bij kinderen na ten 

aanzien van (niet-) complexe en (in)congruente reclamebanners, en onderzoekt of NFC en 

reclamewijsheidslessen een (bijkomende) rol spelen bij reclamewijsheid ten aanzien van deze 

banners.  

 

Literatuuroverzicht 

Reclamewijsheid bij kinderen 

Het begrip reclamewijsheid verwijst naar de cognitieve vaardigheden die individuen hebben 

ten opzichte van reclame (John, 1999; Rozendaal et al., 2008). Concreter wordt het opgevat 

als het begrip van de consument van de motieven, strategieën en tactieken van reclame 

(Livingstone & Helsper, 2006; Slot et al., 2013). Reclamewijsheid helpt consumenten te 

herkennen hoe, wanneer en waarom reclamemakers hen proberen te beïnvloeden (Cauberghe 

et al., 2012; Tellis, 2004). Bij reclamewijsheid wordt regelmatig een onderscheid gemaakt 

tussen twee belangrijke dimensies, namelijk (a) reclameherkenning: het kunnen 

onderscheiden van reclame van andere media-inhouden (bv. televisieprogramma’s, 

redactionele webinhoud) op basis van perceptuele kenmerken, en (b) reclamebegrip: het 

vermogen om de intentie van reclame te begrijpen (John, 1999; Rozendaal et al., 2008). Het 

meeste onderzoek focust vooral op twee soorten intenties van reclame: de verkoopsintentie en 

de persuasieve intentie (Rozendaal et al., 2008). De verkoopsintentie van reclame tracht de 

consument aan te sporen tot aankoopgedrag, en de persuasieve intentie zal op zijn beurt een 

product in een zo positief mogelijk daglicht proberen te plaatsen om de attitude ten aanzien 

van het product (gunstig) te beïnvloeden (Kunkel et al., 2004).  

Kinderen gaan naarmate ze ouder worden reclame geleidelijk aan beter herkennen en 

begrijpen (en dus reclamewijzer worden) door de cognitieve ontwikkeling die ze meemaken 

(John, 1999). Heel wat studies beroepen zich op de theorie van Jean Piaget (1929) over de 
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cognitieve ontwikkelingspsychologie om aan te tonen dat het vermogen en de bekwaamheid 

van kinderen om advertenties kritisch te verwerken bepaald wordt door hun cognitieve 

ontwikkelingsfase (Gunter, Oates, & Blades, 2005; Livingstone & Helsper, 2006). Wat betreft 

reclameherkenning kunnen we stellen dat kinderen vanaf 5 jaar (pre-operationele fase) reeds 

commercials op de televisie kunnen onderscheiden van televisieprogramma’s. Dit betekent 

dat kinderen reeds op deze jonge leeftijd in staat zijn om televisiereclamespots te herkennen 

(John, 1999; Kunkel et al., 2004). Reclamebegrip daarentegen ontwikkelt zich pas op latere 

leeftijd. Van zodra kinderen 8 jaar zijn (concreet-operationele fase) beginnen ze de intentie 

van reclame te begrijpen, maar een diepgaand inzicht hierin wordt pas ontwikkeld bij een kind 

van 12 jaar (formeel-operationele fase) (Kunkel et al., 2004; Rozendaal et al., 2008; Slot et 

al., 2013). In de literatuur werd al veelvuldig aandacht besteed aan reclamewijsheid bij 

kinderen, maar voornamelijk met een focus op televisiereclame, en minder op internetreclame 

(Ali, Blades, Oates, & Blumberg, 2009; Martínez, Jarlbro, & Sandberg, 2013). Uit de 

beschikbare onderzoeken blijkt wel dat de leeftijd van herkenning en begrip bij 

internetreclame beduidend hoger ligt dan reclame op televisie (Ali et al., 2009; Slot et al., 

2013; Wollslager, 2009). Dit heeft te maken met het verschillend karakter van online reclame. 

Online reclame is vaak interactief, geïntegreerd in de webpagina lay-out, immersief, etc., 

waardoor de grenzen tussen reclame en redactionele webinhoud vervagen (Rideout, 2014). 

Hierdoor valt het commercieel karakter van online reclame minder op. Dit zorgt ervoor dat 

kinderen minder goed in staat zijn deze reclamevormen kritisch te verwerken (en dus te 

herkennen en begrijpen), hetgeen kan leiden tot onbewuste en ongewilde persuasieve 

beïnvloeding (Rozendaal et al., 2011). In wat volgt zal dieper worden ingegaan op een online 

reclamevorm waar kinderen veelvuldig aan blootgesteld worden, maar die onderbelicht blijft 

bij kinderen, namelijk de reclamebanner.  
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Reclamebanners 

Reclamebanners zijn visuele weergaves op webpagina’s die dienen als aantrekker om meer te 

weten te komen over een product of dienst door erop te klikken (Punyatoya, 2011). Meer 

specifiek zijn het afbeeldingen die als advertenties verschijnen op een website, meestal in de 

vorm van kleine buttons, rectangles (rechthoekige afbeeldingen op de pagina) of skycrapers 

(smalle en hoge banners) (Cauberghe et al., 2012). Reclamebanners zijn alomtegenwoordig 

op het internet en behoren nog steeds tot één van de meest gebruikte online reclameformats, 

met een marktaandeel van 19 procent (IAB, 2014). Kinderen komen er dus regelmatig mee in 

aanraking op het internet. Bovendien toonde onderzoek in het verleden onder meer aan dat ze 

kunnen leiden tot een verhoging van de merkpreferentie, aankoopintentie en merkbekendheid 

(o.a. Briggs & Hollis, 1997; Hollis, 2005). 

Hierboven werd al aangehaald dat online reclamevormen op het internet voor kinderen 

moeilijk te doorzien vallen door het geïntegreerd karakter die deze vormen typeren. Maar de 

kernvraag hierbij is: geldt dit ook voor reclamebanners? Een reclamebanner is namelijk al een 

vrij klassieke en relatief oude vorm van reclame op het internet. Ze gaan al enige tijd mee en 

bovendien vallen ze gemakkelijk op door hun specifieke vorm. Het geïntegreerd karakter van 

online reclame waarover hier sprake is merkt men eerder op bij de meer hybride vormen van 

reclame, waarbij de persuasieve commerciële boodschap vermengd geraakt met de 

(entertainende) websitecontext, zoals dit duidelijk het geval is bij advergames. Bij een 

reclamebanner kunnen we nauwelijks spreken van geïntegreerde en moeilijk te ontwijken 

reclame aangezien deze juist opvalt door zijn specifieke herkenbare vorm. Bovendien wordt 

een banner ook goed door kinderen herkend (Cauberghe et al., 2012). Dit zou mogelijk de 

reden kunnen zijn waarom ze tegenwoordig weinig onderzocht worden bij kinderen. Daarom 

is het interessant te onderzoeken of reclamebanners, in bepaalde gevallen, wel moeilijker te 

herkennen en te begrijpen zijn. In het kader van deze studie onderzoeken we twee 
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bannereigenschappen en hun relatie met reclamewijsheid: congruentie (‘fit’) met de 

webinhoud en complexiteit. 

 

Congruentie & complexiteit van reclamebanners 

De eerste eigenschap is de congruentie van een reclamebanner. Dit kan worden uitgewerkt 

aan de hand van het schema incongruent effect (Mandler, 1982; Sujan, Bettman, & Sujan, 

1986). Deze theorie stelt dat een nieuwe stimulus beter verwerkt wordt wanneer deze 

verschillend is van de verwachtingen die tot stand werden gebracht door voorgaande stimuli 

(Jeong & King, 2010; Sujan et al., 1986). Mediacontexten (bv. een website) creëren zelf ook 

bepaalde verwachtingen bij de consumenten (Calvo, Castilo, & Estevez, 1999). Deze 

contextgebonden verwachtingen oefenen vervolgens een invloed uit op hoe wij online 

advertenties interpreteren en evalueren (Yi, 1990). Deze redenering zou toegepast kunnen 

worden op reclamebanners. Indien banners incongruent zijn met de verwachtingen of 

schema’s die door een website worden opgeroepen, dan treden er schema incongruente 

effecten op. Dit heeft als gevolg dat mensen de advertentie op een diepgaande, uitvoerige en 

gedetailleerde manier zullen verwerken omdat de banner incongruent is met de webinhoud en 

dus ook ‘opvalt’ (Calvo et al., 1999; Jeong & King, 2010). Kortom, in dit geval wordt 

informatie in de reclamebanner dieper geanalyseerd en dus –mogelijk- ook beter herkend en 

begrepen. Als de advertentie daarentegen congruent is met de verwachtingen van een 

mediumcontext, dan gaan individuen eerder gebruik maken van een simpele of heuristische 

verwerking. Anders gezegd, een reclamebanner die congruent is met de webinhoud zal zonder 

diepgaande verwerking geanalyseerd worden, waardoor de informatie in de banner niet 

(volledig) zal doordringen (Calvo et al., 1999; Jeong & King, 2010). In dit geval zou de 

reclamebanner dus minder goed herkend en begrepen worden. Voorgaande studies slaagden 

erin om schema-theorieën succesvol toe te passen op jonge consumenten (bv. Boush, Friestad, 
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& Rose, 1994; McDaniel & Heald, 2000). Op basis hiervan kunnen we dus de volgende 

hypothese formuleren:  

Hoge congruentie banners zorgen voor een lagere (a) reclameherkenning en (b) 

reclamebegrip in vergelijking met lage congruentie banners (H1a).  

 

De tweede eigenschap betreft de complexiteit van reclamebanners. Onder een complexe 

banner verstaan we een commerciële boodschap die voldoende ingewikkeld en ambigue is 

zodat de ontvanger niet alle informatie kan opnemen uit één enkele blootstelling (Tellis, 

2004). Specifieker leggen we in deze studie de nadruk op technische en lexicale complexiteit 

(Putrevu, Tan, & Lord, 2004). Technische complexiteit verwijst naar de technische inhoud en 

het jargon in een advertentie. Hoe meer technische informatie en jargon, hoe complexer de 

banner. Lexicale complexiteit refereert op zijn beurt naar de linguïstische structuur en de 

semantische inhoud. In dit geval wordt de banner complexer naarmate de zinnen meer 

woorden en lettergrepen bevatten. We kunnen stellen dat hoe hoger de complexiteit van een 

advertentie, hoe meer cognitieve inspanningen het vergt om deze boodschap te verwerken 

aangezien een complexe boodschap meer cognitieve resources inpalmt (Buijzen, Van 

Reijmersdal, & Owen, 2010; Putrevu et al., 2004). Zo zouden complexe 

reclameboodschappen ervoor kunnen zorgen dat kinderen ze minder goed kritisch kunnen 

verwerken (herkennen en begrijpen) vanwege hun beperkt cognitief vermogen (Moses & 

Baldwin, 2005). Hieruit volgt de hypothese: 

Hoge complexiteit banners zorgen voor een lagere (a) reclameherkenning en (b) 

reclamebegrip in vergelijking met lage complexiteit banners (H1b).  
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Need for cognition 

Naast de eigenschappen van een persuasieve boodschap kunnen ook persoonlijke verschillen 

tussen de kinderen onderling de mate van reclamewijsheid beïnvloeden. Zoals eerder 

aangehaald is reclamewijsheid afhankelijk van de cognitieve ontwikkeling van het kind 

(Rozendaal et al., 2008). Dit betekent dat naarmate kinderen ouder worden, ze een hogere 

reclamewijsheid hebben door de cognitieve vooruitgang. In dit opzicht kan de 

persoonlijkheidsvariabele need for cognition (NFC) bestudeerd worden. NFC is de neiging 

van een individu om deel te nemen in en te genieten van diepgaande, analytische activiteiten 

(Petty & Cacioppo, 1982). Het gaat hier om individuen die een cognitief uitdagende situatie 

zeker niet uit de weg gaan. Bovendien vinden ze complexe taken ook leuker om uit te voeren 

dan simpele taken (Petty & Cacioppo, 1982). Kortom, individuen met een hoge NFC zijn dus 

sneller geneigd om een boodschap (in dit geval een advertentie) op een diepgaande en 

grondige wijze te analyseren en te verwerken (Haugtvedt, Petty, & Cacioppo, 1992). 

Daartegenover staan de individuen met een lage NFC, die een duidelijke voorkeur hebben 

voor simpelere taken en niet echt te vinden zijn voor grondige en diepgaande analyse en 

verwerking (Petty & Cacioppo, 1982). Deze individuen kampen ook sneller met information 

overload en falen meestal in het begrijpen van de logica en betekenis van complexe 

boodschappen (Putrevu, 2008). Hierdoor missen ze vaak de vitale argumenten van deze 

boodschappen (Frey & Eagly, 1993). Over NFC zijn reeds talrijke studies verschenen,  maar 

zo goed als uitsluitend over volwassenen en oudere adolescenten  (Preckel, 2014).  Preckel 

(2014) is, voor zover geweten, nagenoeg de enige die een valide instrument heeft ontwikkeld 

om NFC bij kinderen en jongeren te meten. 

Uit voorgaand onderzoek bij volwassenen blijkt dat NFC gerelateerd is aan zowel congruentie 

als complexiteit. Lord & Putrevu (2006) toonden in hun onderzoek aan dat volwassenen die 

hoog scoren op NFC meer genieten van mentaal stimulerende advertenties en receptiever zijn 
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voor complexe reclameboodschappen. NFC blijkt hierbij een significant modererende invloed 

uit te oefenen op de effectiviteit van complexe advertenties. Complexe advertenties zijn 

namelijk veel effectiever bij volwassenen met een hoge NFC, omdat ze graag diepgaand 

denkwerk verrichten (Putrevu et al., 2004). Daarnaast hebben Peracchio en Meyers-Levy 

(2005) op hun beurt aangetoond dat respondenten met een hoge NFC-score zowel een betere 

herinnering als positievere attitudes hadden wanneer een slogan overeenkomt met de 

presentatie van een product (congruent), in vergelijking met een slogan die niet overeenkomt 

(incongruent). Bij respondenten met een lage NFC werden geen verschillen vastgesteld. 

Kortom, dit leidt ons tot de volgende hypothese:  

De NFC-score van een kind vertoont een positief verband met (a) herkenning en (b) begrip 

van reclamebanners (H2).  

 

Invloed van reclamewijsheidslessen op school  

Uit onderzoek blijkt dat reclamewijsheid kan worden verhoogd door middel van educatieve 

interventies op school (Eagle, 2007). Een goed voorbeeld van een educatief pakket in België 

en in het buitenland is MediaSmart. De bedoeling van deze pakketten is om de kinderen 

kritisch te leren omgaan met reclame in hun leefwereld (Cauberghe et al., 2012). Deze 

programma’s stimuleren op deze manier de reclamewijsheid van kinderen. Wollslager (2009) 

toonde in zijn studie aan dat een ‘media literacy class’, een PowerpointPointpresentatie van 

15 minuten, een significant effect had op het herkennen en begrijpen van de commerciële 

intentie van advergames. Kortom, leerkrachten, en bij uitbreiding de schoolomgeving, spelen 

een niet onbelangrijke rol in de ontwikkeling van reclamewijsheid bij kinderen 

(Vanwesenbeeck et al., 2012). Daarom sluiten we af met deze laatste hypothese: 

Reclamewijsheidslessen op school over online reclame vertonen een positief verband met (a) 

herkenning en (b) begrip van reclamebanners (H3).  
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Methode 

Onderzoeksdesign 

In deze studie hebben we gebruik gemaakt van een experimenteel onderzoeksdesign. 

Concreet gaat het om een 2 (congruentie: laag-hoog) x 2 (complexiteit laag-hoog) between-

subject quasi-experiment. De vier condities zijn: (1) hoge congruentie / hoge complexiteit 

banners, (2) hoge congruentie / lage complexiteit banners, (3) lage congruentie / hoge 

complexiteit banners, en (4) lage congruentie / lage complexiteit banners (zie appendix).  

Steekproef 

Het onderzoek werd in klasverband uitgevoerd bij 224 Vlaamse leerlingen (10-12 jaar, Mleeftijd 

= 11.09, SD = 0.83) uit het 5
e
 en 6

e
 leerjaar (vergelijkbaar met groep 7 en 8 in Nederland), 

waarvan 122  jongens (55%) en 102 meisjes (45%). Er werd gekozen voor deze 

leeftijdscategorie gezien kinderen dan in een belangrijke fase zitten met betrekking tot de 

ontwikkeling van reclamewijsheid (John, 1999; Slot et al., 2013). Voor het onderzoek begon 

werden toestemmingsverklaringen voorgelegd, zowel aan de ouders als het kind zelf. Op basis 

van deze formulieren mochten vijf leerlingen niet deelnemen.  

Pretest & stimulusmateriaal  

Een pretest, met behulp van een vragenlijst, werd afgenomen bij 44 kinderen (Mleeftijd = 11.21, 

SD = 0.83 ) om de manipulaties vooraf te testen en om de keuzes van het eigenlijke 

experiment te onderbouwen en rechtvaardigen. Eerst werd gepeild naar de attitude ten aanzien 

van Nano, de fictief aangemaakte website in het kader van deze studie (zie appendix). Nano 

werd voorgesteld als een website over smartphones, tablets en toebehoren (hoesjes, 

accessoires, gadgets, etc.). Een fictieve website werd gekozen omdat: (a) (mogelijke) eerdere 

ervaringen met de website hierdoor geen rol kunnen spelen, en (b) meer controle verkregen 

wordt over de websitecontext. De resultaten van de pretest tonen aan dat kinderen een vrij 
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positieve attitude hebben (Mattitude = 3.8, SD = 1.01) tegenover deze webpagina (t(43) = 5.19, 

p ≤ .001). 

Vervolgens werden in de pretest de vier gekozen banners voor de studie op hun congruentie 

en complexiteit beoordeeld, waarbij kinderen willekeurig aan één van de vier condities 

werden toegewezen. Paarsgewijze vergelijkingen door middel van Bonferroni post-hoc testen 

toonden aan dat de vier condities significant van elkaar verschilden op vlak van complexiteit 

en congruentie
1
. Deze banners werden voor het huidig onderzoek telkens onderaan rechts in 

de fictieve website geïntegreerd. Tot slot werden ook de producten die in de banners 

gepromoot werden gecontroleerd op persoonlijke relevantie in de pretest. Enerzijds ging het 

om reclame voor een tablet genaamd ZoomTech (een hoge congruentie met de inhoud van de 

website Nano), en anderzijds schoenen van Sono (lage congruentie). Beide merken zijn 

fictief. Uit de resultaten van de pretest bleek dat zowel schoenen (M = 3.53, SD = 0.93) als 

een tablet (M = 3.73, SD = 0.64) een redelijk hoge persoonlijke relevantie hebben voor 

kinderen (t(22) = 2.73, p ≤ 0.01; t(20) = 5.26, p ≤ 0.001). Dit werd gemeten aan de hand van 

de ‘personal involvement inventory’ van Zaichkowsky (1994), die aangepast werd voor 

kinderen (α = 0.80) (Harari, Lehman-Wilzig, & Lampert, 2009). Beide gekozen producten 

verschilden onderling niet op vlak van  persoonlijke relevantie (t(42) = 0.84, p = 0.406). 

Procedure 

Bij de start van het onderzoek kregen de deelnemende kinderen als cover story te horen dat de 

vragenlijst over internetgebruik ging. De deelnemers werden ook geïnformeerd dat ze op elk 

ogenblik met het onderzoek konden stoppen. Vervolgens kregen de kinderen willekeurig één 

van de vier vragenlijsten voorgelegd (voor elke conditie was er een aangepaste vragenlijst). In 

de vragenlijst kregen ze eerst enkele algemene vragen voorgeschoteld. Daarna was er een 

‘marker’ (waarschuwingssymbool met een uitroepteken) op de vragenlijst te zien die hen 

verzocht even te stoppen. Deze marker werd bij de introductie van het onderzoek door de 
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onderzoeker uitgelegd. Eens alle leerlingen aan dit punt geraakt waren, werden ze allemaal 

gelijktijdig voorzien van een A4-blad met daarop de screenshot van de website Nano, een 

methode die gebaseerd is op Ali et al. (2009). De leerlingen kregen anderhalve minuut de tijd 

om de webpagina van Nano aandachtig te bekijken. Uit de pretest bleek dit namelijk de ideale 

duur te zijn, want de meeste leerlingen bleken het lezen van de informatie op de website 

binnen deze tijdspanne te kunnen afronden (bij een langere duur trad er concentratieverlies en 

geroezemoes op). Na 1,5 minuut moesten alle screenshots omgedraaid worden, en deze 

werden meteen opgehaald.  

Daarna konden de leerlingen rustig op eigen tempo de rest van de vragenlijst invullen, waarin 

vragen werden gesteld over reclameherkenning en –begrip, need for cognition en 

reclamewijsheidslessen. In de vragenlijst was het van groot belang dat leerlingen niet mochten 

terugbladeren. Dit werd verzekerd door op verschillende plaatsen dezelfde markers te 

gebruiken en de aanwezigheid van de onderzoeker. Van zodra iedereen z’n vragenlijst had 

afgegeven, vond er een nabespreking met bijhorende debriefing plaats. Hierin werd 

meegedeeld dat het onderzoek focuste op reclameherkenning en -begrip. Daarna werden alle 

leerlingen bedankt voor hun deelname.  

Om te controleren of alles vlot verliep en de vragen in de vragenlijst duidelijk en verstaanbaar 

geformuleerd waren werd de hele procedure op voorhand gepretest bij een klas van 16 

leerlingen. Op basis van de opmerkingen en vragen die tijdens het invullen van de vragenlijst 

aan bod kwamen, en de korte nabespreking, werden nog enkele kleine aanpassingen 

doorgevoerd om bepaalde vragen/items te verduidelijken.  

Meetinstrumenten  

In deze studie werd reclameherkenning geoperationaliseerd met twee vragen. Eerst werd er 

aan de leerlingen binair (ja/neen) gevraagd of er op de website van Nano reclame te zien was 

voor een ander product/merk. De kinderen die ‘ja’ antwoordden, werden vervolgens gevraagd 
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voor welk merk reclame werd gemaakt. Zowel de merknaam als productnaam (bv. Sono of 

schoen) werden als antwoord goedgekeurd, aangezien we wilden nagaan of de leerling in 

kwestie reclame heeft opgemerkt, zonder daarbij noodzakelijk het specifieke merk te willen 

viseren.  

Reclamebegrip werd geoperationaliseerd met behulp van een zes item schaal uit een 

onderzoek van Tutaj & van Reijmersdal (2012). Twee items peilen naar verkoopsintentie, 

twee item naar persuasieve intentie en twee items naar informationele intentie. De keuze viel 

op deze schaal omdat Lavidge & Steiner (1961) drie belangrijke hoofdfuncties van reclame 

onderscheiden: een cognitieve, affectieve en conatieve functie. Deze drie hoofdfuncties 

worden goed weerspiegeld door de drie dimensies van de schaal. De antwoordcategorieën 

gingen van (1) helemaal niet akkoord, tot (5) helemaal akkoord. In deze studie worden de drie 

constructen samen (en niet afzonderlijk) geïnterpreteerd onder één en dezelfde noemer, 

namelijk reclamebegrip (α = 0.62). 

Voor het concept need for cognition werd de recente 19-item schaal van Preckel (2014) 

gebruikt die specifiek aangepast is voor kinderen en ook gebaseerd is op de originele NFC-

schaal van Petty & Cacioppo (1982). Om het de kinderen gemakkelijker te maken werden, na 

overleg met de auteur, alle negatief verwoorde items weggelaten omdat ze geen substantiële 

bijdrage leverden. Hierdoor kon de schaal teruggebracht worden tot 11 items (α = 0.83). De 

antwoordcategorieën waren: (1) helemaal niet akkoord, tot (5) helemaal akkoord.  

Of de deelnemende kinderen reclamewijsheidslessen hadden gekregen werd onderzocht door 

middel van de ‘media and advertising literacy education’ schaal uit de studie van 

Vanwesenbeeck et al. (2012). Aangezien deze schaal betrekking heeft op twee concepten 

(media & advertising) werd ter controle een factoranalyse uitgevoerd, waaruit daadwerkelijk 

twee orthogonale dimensies werden geëxtraheerd. De eerste vier items van de schaal hadden 

betrekking op een eerste factor (EV = 2.57, R
2
 = 0.37), namelijk mediawijsheidslessen. De 
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volgende drie items laadden op hun beurt op een tweede factor (EV = 1.65, R
2
 = 0.24), in dit 

geval de relevante reclamewijsheidslessen voor deze studie. Er werd geopteerd enkel gebruik 

te maken van de tweede factor (α = 0.71). De antwoordcategorieën gingen van (1) (bijna) 

nooit, tot (5) (bijna) altijd. 

 

Resultaten 

Herkenning van reclamebanners  

Tabel 1 geeft de resultaten weer van de logistische regressie met reclameherkenning als 

afhankelijke variabele. Eerst werden de controlevariabelen ingevoerd, en daaruit blijkt de 

variabele geslacht een significante voorspeller te zijn van reclameherkenning (b = -1.13, p 

≤.01). Dit wijst erop dat jongens een hogere kans hebben om de onderzochte reclamebanners 

correct te herkennen. De overige controlevariabelen, namelijk leeftijd (b = 0.29, p = 0.20) en 

internetgebruik (b = 0.15, p = 0.40), vertoonden geen significant verband met de afhankelijke 

variabele reclameherkenning. Tevens werden ook de twee experimentele condities, namelijk 

congruentie en complexiteit, mee in het model opgenomen. De resultaten tonen aan dat zowel 

de hoge congruentie banners (b = -2.32, p ≤.001) als hoge complexiteit banners (b = -1.31, p 

≤.001) een significant lagere kans hebben op herkenning, en dit na controle voor de overige 

variabelen. Concreter, de hoge congruentie banners worden slechts door 11% van de kinderen 

herkend in vergelijking met ruim 58% bij de lage congruentie banners, en de hoge 

complexiteit banners door 28% van de kinderen tegenover 41% bij de lage complexiteit 

banners. Verder zien we ook dat de variabele reclamewijsheidslessen een significante bijdrage 

levert in het verklaren van reclameherkenning (b = 0.41, p ≤ 0.05). Echter, NFC heeft geen 

significante voorspellingskracht ten aanzien van herkenning van banners (b = 0.16, p = 0.63). 

Tot slot werden aan dit additief model producttermen toegevoegd om mogelijke significante 

interacties na te gaan tussen de bestudeerde variabelen, maar deze bleven uit.   
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Begrip van reclamebanners  

 In tabel 1 worden ook de resultaten weergegeven van de lineaire regressie met reclamebegrip 

als afhankelijke variabele. Het model toont aan dat de controlevariabelen geslacht (b = 0.05, p 

= 0.68), leeftijd (b = -0.03, p = 0.67) en internetgebruik (b = 0.01, p = 0.82) geen significante 

voorspellers zijn van reclamebegrip bij kinderen. Vervolgens zien we dat de eigenschappen 

van de reclamebanners, namelijk congruentie (b = -0.18, p = 0.09; Mlage congruentie = 3.39, SD = 

0.67; Mhoge congruentie = 3.28, SD = 0.78) en complexiteit (b = -0.12, p = 0.27; Mlage complexiteit = 

3.44, SD = 0.69; Mhoge complexiteit = 3.23, SD = 0.75) geen significant effect hebben op 

reclamebegrip. Anders gesteld, of reclamebanners al dan niet congruent of complex zijn 

speelt voor kinderen geen rol in het begrijpen van de commerciële intentie ervan. Een 

variabele die wel een significante contributie levert in het verklaren van reclamebegrip is 

NFC. De resultaten tonen namelijk aan dat NFC een positief verband vertoont met 

reclamebegrip (b = 0.18, p ≤.05), hetgeen betekent dat kinderen met een hogere NFC-score 

beter in staat zijn de intentie van reclamebanners te begrijpen. Ook kunnen we  afleiden dat de 

voorspellingskracht van reclamewijsheidslessen op reclamebegrip significant is (b = 0.13, p 

≤.05). Dit betekent dat reclamewijsheidslessen kinderen kunnen helpen reclamebanners beter 

te begrijpen. Interactieanalyse levert ook in dit model geen significante resultaten op.  

 

Tabel 1  

Voorspellers van reclameherkenning (logistische regressie) en -begrip (lineaire regressie) 

[TABEL 1 HIER INVOEGEN] 

 

Discussie & conclusie  

Kinderen worden tegenwoordig veelvuldig blootgesteld aan verschillende reclamevormen op 

het internet. Dit roept heel wat bezorgdheid op bij o.a. ouders, beleidsmakers en andere 

sociale actoren omdat ze van oordeel zijn dat kinderen zich cognitief niet kunnen weren tegen 
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deze online reclamevormen (Bandyopadhyay et al., 2001). Online reclameboodschappen 

hebben als eigenschappen dat ze vaak geïntegreerd zijn, een immersief karakter hebben en 

interactief zijn van aard (Rideout, 2014). Zeker de meer hybride reclamevormen dragen deze 

eigenschappen (bv. advergames). Hierdoor is het moeilijk voor jonge en onervaren 

consumenten om ze kritisch te verwerken, waardoor onbewuste en/of ongewenste 

beïnvloeding kan plaatsvinden. Maar, niet alleen hybride vormen zijn problematisch voor 

kinderen, ook de klassieke reclamebanners, die weinig onderzocht werden bij kinderen, 

kunnen dat zijn. In deze studie werd daarom onderzocht in welke mate kinderen 

reclamebanners herkennen en begrijpen. De banners werden gemanipuleerd naargelang twee 

eigenschappen: congruentie (hoog-laag) en complexiteit (hoog-laag), aangezien voorgaande 

literatuur uitwijst dat deze kenmerken een invloed hebben op de verwerking van 

boodschappen. Voorts werd ook nagegaan of de variabelen NFC en reclamewijsheidslessen 

een invloed uitoefenden op het herkennen en begrijpen van deze reclamebanners.  

De eerste analyse had betrekking op de afhankelijke variabele reclameherkenning. Gebaseerd 

op het schema incongruent effect (Mandler, 1982) en de inzichten van Putrevu et al. (2004), 

toonden de resultaten aan dat hoge congruentie en hoge complexiteit banners wel degelijk 

voor een significant lagere reclameherkenning zorgen in vergelijking met lage congruentie en 

lage complexiteit banners. Dit betekent concreet dat reclamebanners die zodanig zijn 

opgesteld dat ze moeilijk te onderscheiden zijn van de webcontext (hoge congruentie), en 

reclamebanners die moeilijk te begrijpen zijn op technisch en lexicaal vlak (hoge 

complexiteit), minder goed als reclame herkend worden door kinderen in vergelijking met 

reclamebanners die gemakkelijk te onderscheiden zijn van de webcontext en eenvoudig te 

begrijpen zijn. Verder bleek uit de resultaten dat reclamewijsheidslessen een positieve impact 

hebben op reclameherkenning, waarmee meteen het belang van onderwijs onderstreept wordt. 

Tot slot werd ook nagegaan of NFC een invloed had op reclameherkenning. Echter, 
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verschillen in reclameherkenning bij kinderen konden niet worden teruggebracht tot 

verschillen in NFC. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt aangereikt door Kardash & Noel 

(2000). Zij stellen dat het ontbreken van een hoofdeffect van NFC op herkenningsprestaties 

het idee ondersteunt dat NFC waarschijnlijk diepgaande verwerking beïnvloedt (zie 

reclamebegrip). Deze verwerking zou niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan herkenning.  

Bij het begrijpen van de intentie van reclamebanners spelen de bannereigenschappen 

congruentie en complexiteit geen rol, in tegenstelling tot reclameherkenning, waar dat 

duidelijk wel het geval was. Dit betekent dat er geen significant verschil op te merken valt in 

het begrijpen van reclamebanners wanneer deze al dan niet congruent of complex zijn. 

Talrijke studies hebben in het verleden al aangetoond, dat de eigenschappen van 

reclamebanners (congruentie, animatie, kleur, grootte, etc.) een invloed uitoefenen op 

herkenning, net zoals deze studie (bv. Danaher & Mullarkey, 2003; Li & Bukovac, 1999; 

Moore, Stammerjohan, & Coulter, 2005), maar de relatie tussen bannereigenschappen en 

reclamebegrip is nauwelijks onderbouwd. Dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom in deze 

studie dit verband ook uitbleef. De persoonlijkheidsvariabele NFC had wel een significant 

verklarende invloed op reclamebegrip: hoe hoger de NFC-score bij kinderen, hoe beter ze 

reclamebanners begrepen. Tot slot toonden de resultaten aan dat kinderen die aangeven vaak 

les te krijgen over de risico’s van online reclame effectief beter in staat zijn om alle 

onderzochte typen reclamebanners te begrijpen.  

Samenvattend zien we dus dat de analyses in deze studie een duidelijk patroon naar voren 

schuiven. Bij reclameherkenning zijn het de eigenschappen van de banner zelf die een invloed 

uitoefenen op het al dan niet herkennen van deze banner. Een persoonlijkheidskenmerk, in dit 

geval NFC, is bij reclameherkenning van ondergeschikt (verklarend) belang. Echter, bij het 

begrijpen van de intentie van reclame krijgen we een tegenovergesteld beeld: niet de 

bannereigenschappen, maar het persoonlijkheidskenmerk NFC beïnvloedt het begrijpen van 
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reclame. Reclamewijsheidslessen hebben op hun beurt dan weer een invloed op beide 

afhankelijke variabelen, wat erop wijst dat de school mogelijk de belangrijkste factor  is bij de 

reclamewijsheid van kinderen.  

Uit deze resultaten kunnen een aantal implicaties worden opgemaakt die bijdragen aan het 

actueel academisch en publiek debat omtrent reclamewijsheid van kinderen. Ten eerste heeft 

deze studie aangetoond dat reclamebanners in sommige gevallen wel degelijk moeilijk te 

herkennen zijn, namelijk als ze complex en congruent zijn. Men moet zich dus niet enkel 

vragen stellen omtrent reclamegeletterdheid bij hybride reclamevormen (bv. advergames), 

maar ook de klassieke vormen als reclamebanners, waar kinderen veelvuldig aan blootgesteld 

worden, verdienen de nodige wetenschappelijke aandacht. Als kinderen bepaalde 

reclamebanners niet als dusdanig kunnen herkennen, dan kan dit leiden tot onbewuste en 

ongewilde persuasieve beïnvloeding, oftewel beïnvloeding onder de radar van kritische 

verwerking. Ten tweede valt uit deze studie af te leiden dat lessen over de risico’s van online 

reclame op school een positieve invloed hebben op reclameherkenning en -begrip. Daarom is 

het meer dan wenselijk om reclamewijsheidslessen in het onderwijscurriculum te integreren. 

Banners horen dan zeker thuis als reclamevorm binnen deze lessen. Ten derde bleek ook 

NFC, een persoonlijkheidsvariabele, belangrijk te zijn bij het begrijpen van reclamebanners. 

Dit is een mogelijke verklaring voor individuele verschillen in reclamewijsheid tussen 

kinderen van dezelfde leeftijd. Socialisatie-actoren (ouders, opvoeders, leerkrachten, etc.) 

zouden hier op kunnen inspelen door een leeromgeving te creëren waar kritisch en diepgaand 

denkwerk gestimuleerd en aangemoedigd wordt. Dit kan, zoals aangetoond in deze studie, een 

positieve invloed hebben op het kritisch begrijpen van reclame op het internet.  

Deze studie heeft uiteraard ook een aantal tekortkomingen. Ten eerste werd er binnen deze 

studie gebruik gemaakt van een zelf aangemaakte website die getoond werd op papier, en 

geen interactieve website op de computer. Dit zorgde weliswaar voor meer controle, maar 
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gaat ten koste van het realiteitsgehalte van het onderzoek. Dit zou een negatieve invloed 

kunnen hebben op de validiteit. Ten tweede mochten de kinderen ongeveer anderhalve minuut 

naar de website kijken, waarbij deze tijdsduur berust op de subjectieve beoordeling van de 

onderzoekers. Dit werd weliswaar gepretest, maar berust toch op een persoonlijke 

‘inschatting’. Een langere of kortere blootstelling kan een invloed hebben op 

reclameherkenning en –begrip (zie o.a. Danaher & Mullarkey, 2003). Ten derde werd de 

impact van reclamewijsheidslessen op reclameherkenning en –begrip van reclamebanners 

schriftelijk bevraagd. In de toekomst kan dit via een experimentele interventiestudie, waarbij 

de kinderen effectief een les krijgen, onderzocht worden.  

We ronden af met enkele suggesties voor toekomstig onderzoek. Interessant zou zijn om bij 

reclamewijsheidsonderzoek omtrent kinderen meer de nadruk te leggen op de klassieke 

reclamebanners. Deze reclamevorm is momenteel bij kinderen wetenschappelijk onderbelicht. 

Verder zou toekomstig onderzoek zich ook kunnen focussen op de werkelijke (negatieve) 

effecten van blootstelling aan reclamebanners (attitude, merkpreferentie, aankoopintentie, 

etc.).  Ook zouden persoonlijkheidskenmerken, zoals NFC in deze studie, meer academische 

aandacht moeten verdienen. Inzichten hierin kunnen onderzoekers een vollediger beeld geven 

van de mogelijke bijkomende factoren die een rol spelen bij reclamewijsheid. Tot slot is ook 

meer onderzoek omtrent interventies (reclamewijsheidslessen, cues, etc.) via experimentele 

designs wenselijk gezien deze meer dan waarschijnlijk bijdragen tot het ‘reclamewijzer’ 

maken van kinderen. 
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Tabel 1  

Voorspellers van reclameherkenning (logistische regressie) en -begrip (lineaire regressie) 

 

 Reclameherkenning  Reclamebegrip 

 B SE  B SE 

Controlevariabelen      

    Geslacht   (ref = jongen) -1.13** 0.41  0.05 0.11 

    Leeftijd 0.29 0.23  -0.03 0.06 

    Internetgebruik 0.15 0.17  0.01 0.05 

      

Congruentie (ref = lage 

congruentie) 

-2.32*** 0.41  -0.18 0.11 

      

Complexiteit (ref  = lage 

complexiteit) 

-1.31*** 0.40  -0.12 0.11 

      

Need for Cognition (ref = 

lage NFC) 

0.16 0.32  0.18* 0.09 

    

Reclamewijsheidslessen 0.41* 0.21  0.13* 0.06 

      

Model χ² / F-Ratio 67.59***  

 

 2.20*  

Nagelkerke R² / R² 0.415  0.08  

*p ≤.05; **p ≤ .01; *** p ≤0.001 
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Appendix 

X= het product ZoomTech of Sono 

Beschrijving van de variabelen Gem. SD Range 

Reclamebegrip (α = 0.62)    

1.Het doel van deze reclamebanner is om de verkoop van X aan te 

moedigen 

3.91 1.25 1-5 

2.Het doel van deze reclamebanner is om mijn mening over X 

beïnvloeden 

3.52 1.17 1-5 

3.Het doel van deze reclamebanner is om mij X leuk te laten vinden.  2.78 1.25 1-5 

4.Het doel van deze reclamebanner is om mij X leuk te laten vinden.  3.39 1.33 1-5 

5.doel van deze banner is om informatie te geven over X 3.21 1.20 1-5 

6.Het doel van deze banner is om jou meer te laten weten over X 3.14 1.25 1-5 

    

Need For Cognition (α = 0.83)    

1.Ik vind het leuk om oplossingen voor problemen te bedenken 3.77 1.08 1-5 

2.Ik zou liever een belangrijke taak/vraagstuk oplossen, die moeilijk 

is en nadenken vereist, dan een taak/vraagstuk, die wel belangrijk is, 

maar geen nadenken vereist 

3.10 1.30 1-5 

3.Ik heb graag situaties, waarin ik door grondig en diep na te denken 

iets kan bereiken 

3.58 1.23 1-5 

4.Het is bijzonder leuk voor mij als ik een belangrijke taak afgewerkt 

heb waarbij ik veel heb moeten nadenken 

2.68 1.34 1-5 

5.Ik hou ervan, als mijn leven vol met moeilijke taken is, die ik moet 

oplossen. 

3.28 1.30 1-5 

6.Ik heb liever ingewikkelde problemen dan gemakkelijke 2.59 1.20 1-5 

7.Ik doe graag taken waarbij men veel moet nadenken 2.93 1.18 1-5 

8.Ik zeg vaak tegen mezelf dat men goed en lang moet nadenken om 

de beste oplossing voor een probleem te vinden 

2.94 1.28 1-5 

9.Ik ben iemand die heel graag nadenkt. 3.09 1.13 1-5 

10.Ik denk graag na over een probleem, zelfs als ik weet dat mijn 

nadenken niets aan het probleem zal veranderen 

2.41 1.20 1-5 

11.Wanneer ik het in mijn hoofd haal om de oplossing van een 

moeilijk probleem te vinden, dan slaag ik daar ook vaak in. 

3.47 1.18 1-5 

    

Reclamewijsheidslessen  (α = 0.71)    

Hoe vaak doet/doen jouw leerkracht(en) het volgende:    

1.Tips geven in de klas over veilig(er) internetgebruik 2.54 1.17 1-5 

2.Je in de klas waarschuwen voor online gevaren  2.38 1.18 1-5 

3.Je in de klas waarschuwen voor vreemden op het internet 2.64 1.26 1-5 

4.Je in de klas waarschuwen voor het vrijgeven (d.w.z. openstellen) 

van te veel informatie op het internet 

2.28 1.38 1-5 

5.Je in de klas waarschuwen voor internetreclame  2.04 1.13 1-5 

6.Je in de klas waarschuwen dat veel websites ook reclame bevatten 2.15 1.13 1-5 

7.Je in de klas waarschuwen dat er in online spelletjes ook wel eens 

reclame kan staan 

1.85 1.15 1-5 
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Stimulusmateriaal 

De reclamebanners in de studie:  

Conditie 1: hoge congruentie / hoge complexiteit banner  

 

Conditie 2: hoge congruentie / lage complexiteit banner 

 

Conditie 3:  lage congruentie / hoge complexiteit banner 

 

 Conditie 4: lage congruentie / lage complexiteit banner 
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De zelf aangemaakte, fictieve website Nano in de studie (met de reclamebanner uit conditie 1) 
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Noten 

                                                 
1
De eerste manipulatiecheck is de complexiteit van de banner. Hier blijkt dat zowel de hoge 

congruentie / hoge complexiteit banner (M = 6.73, SD = 2.24) als de lage congruentie / hoge 

complexiteit banner (M = 7.08, SD = 2.68) significant verschillen (p < 0.05) van respectievelijk de 

hoge congruentie / lage complexiteit banner (M = 3.10, SD = 2.51) en de lage congruentie / lage 

complexiteit banner (M = 3.45, SD = 3.56). Hieruit kunnen we concluderen dat de 

complexiteitsmanipulatie succesvol is. De volgende manipulatiecheck was de congruentie met de 

webinhoud. Een nadere analyse hierin leert ons dat zowel de hoge congruentie / hoge complexiteit 

banner (M = 5.76, SD = 1.30) als de hoge congruentie / lage complexiteit banner (M = 4.70, SD = 

1.22) significant verschilden (p < 0.05) van respectievelijk de lage congruentie / hoge complexiteit 

banner (M = 2.56, SD = 1.15) en de lage congruentie / lage complexiteit banner (M = 2.94, SD = 

1.44). Ook deze manipulatiecheck is dus significant. 

 


