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Externe pluriformiteit is kenmerkend voor het bestel en is daar één van de centrale uitgangspunten van. Dit beleidsplan met 
eventuele bijlagen heeft betrekking op (de intekening voor) de programmering vanaf 2023 en is vastgesteld door de Raad van Bestuur 
op 15 november 2022 met verwijzing naar onder meer de artikelen 2.2, tweede lid, onderdelen a, b, f, h, i, j, l en derde lid, 2.10, 
tweede lid, onderdelen b en c, 2.60 en de afdelingen 2.2.5 en 2.6.2 Mediawet 2008 en het Coördinatiereglement Aanbodkanalen. Het 
beleidsplan bevat de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op basis waarvan de genremanager Kinderen- of zendermanager 
voorstellen die worden gepitcht en ingetekend bij het genre Kinderen beoordeelt. De intekening wordt uiteindelijk niet alleen op basis 
van dit beleidsplan beoordeeld. Bij de beoordeling van de intekening spelen ook andere documenten een rol, waaronder het Jaarplan 
Video en het Jaarplan Audio. Welke documenten bij de beoordeling van de intekening een rol spelen en hoe die zich tot elkaar 
verhouden staat beschreven in het Coördinatiereglement aanbodkanalen. 
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Inleiding 

Kinderen groeien op met de programma’s van de publieke omroep. Wij bieden kinderen een baken van 
kwaliteit, waarbij ze de wereld kunnen ontdekken en genieten van tomeloze fantasie en hilariteit. Ook nu 
het mediagedrag van kinderen in rap tempo verandert en kinderen voor nieuwe uitdagingen staan. Kinderen 
moeten leren omgaan met sociale media, herkennen wat desinformatie of sponsoring is, maatschappelijke 
problemen trotseren en zichzelf ontwikkelen tot een volwaardig burger met een eigen identiteit en 
opvatting. Het is aan de publieke omroep hen op deze reis te ondersteunen met zowel ontspannend als 
leerzaam aanbod dat aansluit op de huidige tijd. Kinderprogrammering die een bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van zelfverzekerde, nieuwsgierige en kritische kinderen die klaar zijn voor de uitdagingen van 
de 21e eeuw. 
 
Het maken van kinderprogramma’s is een vak dat vraagt om specialistische expertise. Het vereist naast 
buitengewone creativiteit ook inlevingsvermogen in het kind. Voor kinderen moeten we vertrouwd en 
herkenbaar zijn als ook verrassend, grappig en gek. Ze vragen ons buiten de gebaande paden te denken en 
constant te vernieuwen. Met kinderprogrammering is de publieke omroep op zijn best: gericht op de 
toekomst, altijd in ontwikkeling en met de kwaliteit die voortkomt uit jarenlange ervaring.  
 
Met dit genrebeleidsplan in de hand nemen wij kinderen serieus. We gaan grenzen verleggen, op de 
vermakelijke, veilige en verantwoorde wijze die het publiek van ons gewend is. We laten kinderen situaties, 
thema’s en mensen ontdekken buiten de eigen sociale omgeving. We brengen kinderen (en ouders) in 
aanraking met maatschappelijk relevante en soms moeilijk bespreekbare onderwerpen en helpen hen deze 
te begrijpen en een plek te geven. We bieden hen een venster op de wereld en laten ze tegelijkertijd lachen 
en wegdromen bij de mooiste verhalen en leukste shows van Nederland.  
 
We realiseren kortom een gevarieerd aanbod dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en 
de samenleving als geheel. Publiek aanbod dat samen beleefd en besproken wordt, zowel thuis als op het 
schoolplein. Ervaringen en verhalen die onderdeel worden van onze gedeelde cultuur. Voor iedereen, 
verrijkend en inclusief. Zodat de generatie van nu over 18 jaar ook met een nostalgisch gevoel terugdenkt 
aan de zondagmorgen voor de beeldbuis, én achter de tablet. Niet de herinnering van één individu maar die 
van een generatie. Generatie Alpha. 
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Van linksboven naar rechtsonder: Jill (AVROTROS), Het Klokhuis (NTR), Mensjesrechten (EO), Jeugdjournaal (NOS), De Boterhamshow 
(NTR), De regels van Floor (VPRO), Beestenbrigade (KRO-NCRV), De magische auto  (AVROTROS), Kinderen voor Kinderen (BNNVARA) 
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1. Afbakening  

Een genre is een categorie waarin programma’s ingedeeld worden naar overeenkomstige eigenheid, zoals 
stijl of inhoud. Kinderprogrammering betreft een genre; door de gerichtheid op een specifieke doelgroep 
heeft het aanbod duidelijk overeenkomstige stijl- en inhoudskenmerken.  
 
De omschrijving van het genre Kinderen is als volgt: Media-aanbod primair gericht op kinderen tot en met 
12 jaar. 
 
Het bijzondere aan dit genre ten opzichte van andere genres is dat een kinderprogramma altijd andere 
genres in zich herbergt (zie tabel), maar dat primair de in het genrebeleidsplan Kinderen genoemde ambities 
en criteria van toepassing zijn. 
 

Genre Omschrijving Subgenres Voorbeeld 
Journalistiek Media-aanbod waarin actuele en objectieve 

(nieuws)feiten, achtergronden en onthullende zaken 
en geprofileerde meningen daarover volgens een 
journalistieke werkwijze worden behandeld. 

Nieuws, actualiteiten, 
opinie (gesprek), opinie 
(inhoudelijk perspectief) 

Jeugdjournaal 

Levensbeschouwing Media-aanbod dat wordt gemaakt vanuit een 
bepaalde levensvisie met religieuze, seculiere en/of 
spirituele uitingsvormen, waarbij het gedachtengoed 
van deze levensvisie centraal staat. 

 Kerst met de 
Zandtovenaar, Eerst dit 
voor kids, Yoga mee met 
Roos 

Kennis & educatie 
 

Media-aanbod gericht op de overdracht van kennis 
door het geven van feitelijke informatie over een 
onderwerp of onderwerpen. 

Verdiepende feiten, 
service, reisverhalen 

Klokhuis,  Beestenbrigade, 
Brainstorm, TopDoks, 
Chica, Jill 

Human Interest Media-aanbod over mensen waarbij gevoelens en 
gedrag centraal staan. 

 Van Vader Naar Moeder, 
Sara’s Mysteries, Frankie 

Cultuur Media-aanbod dat is gericht op muziek, kunst, satire 
en andere vormen van creativiteit en artisticiteit. 

Kunst, muziek, satire, 
expressie 

Apennoten, Tappy de 
tapdanser, Vlogmania, 
CupCakeCup, HipHopHop 

Fictie Media-aanbod waarin met behulp van (stem-
)acteurs en actrices een fictief verhaal wordt verteld. 

Nederlandse fictie, 
buitenlandse fictie  

De regels van Floor, De 
Boterhamshow, Bolletje 
en Pluisje, Oorlogstories 

Documentaire Media-aanbod dat een creatieve en/of 
geëngageerde weergave is van werkelijke personen 
of gebeurtenissen vanuit een bepaald perspectief 
en/of in de context van een groter geheel.  

Documentaires, 
Kunstdocumentaires.  

Zappdoc, Koplopers, 
Mensjesrechten 

Sport Media-aanbod over activiteiten die gebaseerd zijn op 
lichamelijke beweging of mentale activiteit, 
gebruikmakend van kenmerken als snelheid, 
behendigheid, conditie, kracht en/of denkvermogen 
met een competitief - of recreatief oogmerk. 

Sportregistratie, actuele 
sportinformatie, overige 
sportinformatie.  

Zappelin Go, Zappsport 

Amusement Media-aanbod dat uitsluitend of overwegend gericht 
is op het vermaken van specifieke publieksgroepen, 
bijvoorbeeld via uitingsvormen als spel/quiz of 
realitysoap/dating. 

 Bommetje, Mollenstreken, 
Try before you die 

 
Kinderprogrammering is gericht op kinderen. Familiale programmering, gericht op volwassenen die ook leuk 
is voor kinderen, zoals Wie Is de Mol (AVROTROS) of Heel Holland Bakt (MAX), valt niet onder het genre 
Kinderen.  
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2. De doelgroep 

Generatie Alpha  
De programma’s die we maken, maken we voor generatie Alpha (ook wel Gen A). Een generatie die - zeker 
qua media - opgroeit in een digitale wereld. On demand is steeds meer de norm. Ze hebben vaak Millennials 
als ouders en zijn tech savvy. Ze zijn gewend aan korte content met veel prikkels, ze zijn ongeduldig en de 
aandacht vasthouden is een uitdaging. Het mediagebruik is steeds autonomer. Ze bewegen steeds vrijer 
langs verschillende online bronnen. Deze leeftijdsgroep komt steeds makkelijker in contact met 
internationale content en content die is bedoeld voor oudere kinderen. Ze wordt bovendien steeds gerichter 
bediend met persoonlijk relevante content (en reclame) die bijdraagt aan een ‘N=1 beleving’.  
 
Ze groeien op in een voortdurend veranderende wereld, met alle uitdagingen van dien. Ook is die wereld 
steeds diverser, en wordt diversiteit juist aangemoedigd. Het is een generatie die opgroeit in een globaal 
verbonden wereld, daardoor vaak ruimdenkend en snel wereldwijs is. Een generatie die flexibel is maar ook 
zoekend, en zich bezighoudt met vragen over solidariteit en gelijkheid. Het is een generatie die zich spiegelt 
aan rolmodellen en die zeer zelfstandig navigeert door het grote media-aanbod waar zij elke dag mee 
geconfronteerd wordt. Door al deze aspecten zijn ze ook kritischer. Ze dagen ons uit om meer dan ooit 
onderscheidend te zijn, met aansprekend en waardevol aanbod. Voor deze generatie maken we 
kinderprogrammering die inspireert, aan het denken zet, ontspant, relativeert, aanspoort en verbindt. 
Aanbod dat hen voorop zet en serieus neemt.  
 
Ontwikkeling en contentbehoeften van kinderen 
Hoogwaardige kinderprogrammering past in de eerste plaats bij de behoeftes en interesses van het kind. Het 
sluit aan op de specifieke ontwikkelfase waar zij zich in bevinden. Dat vereist kennis en inlevingsvermogen in 
de doelgroep. Bij de publieke omroep maken we een onderscheid in de NPO Zappelin-doelgroep van 3 tot en 
met 5 jaar en de NPO Zapp-doelgroep van 6 tot en met 12 jaar. Ook binnen deze doelgroepen, maar met 
name in de NPO Zapp-doelgroep tussen 6 en 12 jaar, zit een groot verschil in ontwikkeling en behoefte. 
Waar bijvoorbeeld de humor van een kind tussen 6 en 8 jaar gericht is op pranks, overdrijven, leedvermaak 
of iets zeggen maar het tegenovergestelde doen, is dat voor 9 – 10 jarigen vaak alweer te kinderachtig. 11 
tot 12-jarigen hebben daarentegen meer gevoel voor complexere vormen van humor met cynisme, ironie of 
woordspelingen. Het is daarom belangrijk als maker steeds precies te weten hoe je welke leeftijdsgroep kan 
meekrijgen in het verhaal.   
 

 
 
Kinderen (net als volwassenen) zijn bovendien nooit één doelgroep maar hebben eigen gemeenschappen 
met verschillende interesses en contentbehoeften. Hoewel hele jonge kinderen vaker dol zijn op animatie 
met (pratende) dieren dan oudere kinderen, die meer interesse tonen in live-action en realistisch vermaak, 
is dat natuurlijk geen natuurwet. Juist als we onze bestaande ideeën loslaten en iets nieuws proberen, kan 
vernieuwing en verrassing ontstaan. Meer inzicht in de ontwikkeling en contentbehoeftes van deze 
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doelgroepen geeft echter wel een aantal duidelijke handvatten die ondersteunen bij het ontwikkelen van 
hoogwaardige kinderprogrammering.  
 
Kinderen van 3 tot en met 5 jaar 
Hoe jonger het kind, des te korter de aandachtspanne en hoe simpeler het verhaal moet zijn en hoe liever ze 
dezelfde serie, of zelfs aflevering, eindeloos herhalen. Elke keer dat ze hetzelfde verhaal in zich opnemen, 
pikken ze weer iets nieuws op. Vaak hebben ze enkele favoriete personages of presentatoren waar ze steeds 
weer naar willen kijken. Dat biedt een vertrouwd en veilig gevoel. Kinderen van deze leeftijd zijn bezig de 
wereld om zich heen te ontdekken. Hun ouders hebben daarbij de belangrijkste gidsfunctie. Maar ook 
content die hen stimuleert en inspireert in die nieuwsgierigheid is zeer waardevol.  
 
Op deze leeftijd kunnen kinderen nog geen onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Zij kunnen 
eenvoudig uit hun doen worden gebracht door bijvoorbeeld een ruzie in een animatie. Daarom is het 
belangrijk dat de content herkenbaar en veilig voelt. Herhalende, beeldende, vrolijke, fantasierijke, content 
spreekt kleine kinderen aan. Zeker wanneer zij ook actief betrokken worden en mee kunnen doen, denken, 
zingen en dansen. Om aan te sluiten bij het soort humor dat kinderen van deze leeftijd aanspreekt, mag de 
content ook ondeugend, verrassend en minder braaf zijn. Dit helpt ook de wat oudere kinderen binnen deze 
doelgroep te (blijven) interesseren.  
 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
Waar kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar met name bezig zijn met het ontdekken van de (directe) 
wereld om zich heen, stelt deze doelgroep zich vooral de vraag welke plek zijzelf in de wereld hebben. En, 
wanneer zij iets ouder worden gaat dat met name over het ontwikkelen van een eigen identiteit. Van ‘ik in 
de wereld’ naar ‘mijn beste zelf’. Hoe en waar hoor ik bij? 
 
Naarmate het cognitieve vermogen zich ontwikkelt, wat in rap tempo gebeurt bij deze doelgroep, mag de 
content steeds uitdagender worden. Van competities, tot raadsels en weetjes. Zolang het educatieve 
karakter maar niet te zwaar is. Spel en humor spelen een belangrijke rol bij het toegankelijk houden van de 
content, zolang het maar niet kinderachtig wordt. Voor de jongsten in deze doelgroep is het van belang dat 
het aanbod te relateren is aan de eigen belevingswereld. Herkenbare situaties zijn belangrijk, aangezien ze 
nog weinig begrip hebben van de steeds groter en complexer wordende wereld om hun heen. Ze zijn nog 
meer gericht op fantasie dan op realiteit. 
 
Bij de oudere kinderen is er een toenemende interesse en behoefte aan realistische content, die helpt 
henzelf te ontdekken en uit te drukken. Van echte, menselijke idolen waar zij zich aan kunnen spiegelen, tot 
content waarin sociale interactie centraal staat of waar zij eigen passies, interesses en hobby’s door kunnen 
ontwikkelen. Naarmate de kinderen ouder worden krijgen zij steeds meer behoefte aan content die hen 
uitdaagt, met actie en nieuwswaarde en ruimte voor hun eigen ideeën en meningen.  
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3. Ambities 

In dit hoofdstuk formuleren we, mede gerelateerd aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in ons 
Concessiebeleidsplan 2022-2026, de ambities waarmee we richting willen geven aan het genre Kinderen. We 
hebben niet voor iedere leeftijdsgroep aparte ambities; de ambities gelden voor alle kinderen waarbij elke 
leeftijdsgroep een eigen uitwerking en vertelvorm vraagt.  

2.1. Persoonlijke relevantie 
 
CBP: We bieden op een toegankelijke, inspirerende en uitdagende manier kennis en informatie; zo 
stimuleren we ons publiek om zich nieuwe kennis en inzichten eigen te maken en te participeren in 
nieuwe activiteiten. 

Ambitie: De kinderprogrammering stimuleert nieuwsgierigheid en creativiteit.  

Kinderen zijn van nature geïnteresseerd en nieuwsgierig. Onze kinderprogrammering helpt hen de wereld te 
ontdekken. We brengen kinderen in aanraking met andere mensen en situaties. We dagen hen uit om zelf 
na te denken en zelf te doen. Bij kennisoverdracht vermijden we een te zwaar educatief karakter, maar 
zorgen we er op een toegankelijke, frisse en humoristische manier voor dat kinderen wat opsteken van onze 
programma’s. Wanneer kinderen een programma als ‘leuk’ ervaren beklijft het programma en de kennis 
immers ook beter. Ook interactie is juist met kinderen heel belangrijk. Het actief betrekken van kinderen bij 
ons aanbod stimuleert het lerend vermogen en het creatief denken van deze doelgroep.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het model voor 21e eeuwse vaardigheden zoals het is 
ontwikkeld door SLO en Kennisnet ©SLO/KENNISNET 

Ambitie: De kinderprogrammering draagt bij aan de ontwikkeling van multifunctionele en sociale 
vaardigheden.  

Hoe bereid je kinderen zo goed mogelijk voor op de toekomst? De maatstaf van wat noodzakelijke kennis is 
om je weg te vinden in de wereld, verschuift voortdurend. De zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden laten 
vooral zien dat niet kennis, maar vaardigheden steeds belangrijker zijn om een wendbare wereldburger te 
worden en zijn. Van samenwerken, tot kritisch en creatief nadenken. En van probleemoplossend vermogen 
tot omgaan met emoties, druk en spanning. Met onze kinderprogrammering dragen we bij aan de 
ontwikkeling van deze vaardigheden, die meer en meer gevraagd worden van kinderen in deze 
veranderende wereld. We nemen kinderen daarbij serieus en spreken hen dan ook als zodanig aan. Als 



  
 

 

 9 

 

Genrebeleidsplan Kinderen 2022 

(wereld)burgers in wording, met een eigen identiteit en opvattingen. Mediawijsheid is daarbij één van de 
belangrijkste multifunctionele vaardigheden die we willen meegeven. Het is tegenwoordig belangrijker dan 
ooit om vanaf jonge leeftijd te leren nadenken over de afzender, de intentie en de gekozen vertelling van het 
mediaproduct. Waarom en door wie word ik aangesproken? We helpen kinderen bewust, kritisch en actief 
mee te kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.  

Ambitie: De kinderprogrammering draagt bij aan het begrip van de (Nederlandse) maatschappij en de 
ontwikkeling van de Nederlandse taal. 

De kinderprogrammering bij de publieke omroep bestaat voor het belangrijkste  deel uit programma’s van 
Nederlandse bodem. Door dit grote aandeel eigen producties, dragen we er zorg voor dat het aanbod goed 
aansluit bij hoe onze samenleving eruitziet en bij de ervaringswereld van Nederlandse kinderen. Onze 
programma’s zijn herkenbaar, geven kinderen een nieuwe kijk op de wereld en hun directe omgeving en 
dragen zo bij aan een gedeelde cultuur. Door de Nederlandse inhoud van onze programma’s draagt ons 
aanbod ook bij aan de taalontwikkeling van kinderen.  

 

2.2. Maatschappelijke relevantie  
 
CBP: We brengen de inwoners van Nederland samen; we dragen door het delen van ervaringen bij aan een 
levendige cultuur, sociale cohesie en individueel en maatschappelijk welzijn. 

Ambitie: Het aanbod maakt maatschappelijk relevante en actuele thema’s bespreekbaar.  

We realiseren voldoende aanbod dat sociale en maatschappelijke onderwerpen agendeert of bespreekbaar 
maakt. Relevant en urgent aanbod dat aansluit bij ontwikkelingen van deze tijd. Onze programma’s zijn 
gespreksstarters voor kinderen onderling, kinderen en ouders maar ook het gesprek in de klas of in de 
samenleving. De gekozen onderwerpen kunnen soms gevoelig liggen, het aanbod kan uitdagend of 
controversieel gevonden worden. Als publieke omroep schuwen wij dat niet. We vinden het van belang om 
kinderen serieus te nemen en alle onderwerpen te behandelen waar zij direct of indirect mee te maken 

                         is een populair online platform met informatieve content voor leerlingen 
van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het platform wordt gebruikt door leerkrachten 
die de video’s in hun lessen verwerken. Schooltv.nl* bevat talloze afleveringen en clipjes van 
bekende jeugdprogramma’s van de publieke omroep die helpen bij het maken van werkstukken, 
spreekbeurten of huiswerk. De video's sluiten aan bij het schoolcurriculum, maar ook bij 
belangrijke onderwijsthema's, zoals pesten en mediawijsheid. Schooltv is een begrip op 
basisscholen en heeft de ambitie om kwalitatief sterke inhoud zo te presenteren dat leraren het 
meteen in kunnen zetten voor hun volgende les. Het aanbod moet zo aantrekkelijk zijn dat hun 
leerlingen verwonderd raken en nieuwe inzichten op kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat 
de content vernieuwend is en past bij de tijdsgeest van de nieuwe generatie, de huidige 
maatschappij en recente (wetenschappelijke) inzichten. 

*Schooltv.nl, is net als NPO Kennis, ondergebracht bij het genre Kennis & Educatie.  
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krijgen. Hoewel onderwerpen ongemakkelijk gevonden kunnen worden, draagt dit aanbod op een 
verantwoorde en doelbewuste wijze bij aan de ontwikkeling van kinderen (en meekijkende volwassenen). 
We onderschatten hen nooit en dagen hen uit waar kan. We helpen hen hun eigen grenzen te verkennen, 
meer te durven en zichzelf te ontwikkelen. Succesvolle voorbeelden van deze ambitie zijn de thematische 
(eventgedreven) programmering Week Tegen Pesten en Er Zijn Grenzen, het televisieprogramma Gewoon. 
Bloot of de podcast Dokter Corrie’s Eerste Keren.   

Ambitie: We geven extra aandacht aan een gedeelde kijk- en luisterervaring en aanbod voor families.  

We zoeken in het bijzonder naar aanbod dat aantrekkelijk is voor het hele gezin waarmee, naast individuele 
schermtijd, momenten van samenzijn kunnen worden gecreëerd. Familiale kinderprogrammering is een 
gedeelde beleving. Het is vaak een gezellig moment waarbij ieder familielid zich amuseert. We streven 
ernaar om kinderen samen met hun familie te laten kijken naar verhalen en shows die gelijkwaardige 
interactie en gespreksstof tussen kind(eren) en ouder(s) opleveren. Voor familiaal aanbod zetten we in op 
humor of plezier, en voldoende snelheid en dynamiek. Maar de waarde kan ook zitten in de behandeling van 
zwaardere onderwerpen of een maatschappelijke thematiek. Familiale kinderprogrammering is uitermate 
geschikt als een vast, wekelijks televisiemoment, maar kan ook een podcast zijn die je samen in de auto 
luistert, beleeft en nabespreekt.   

2.3. Variatie 
 
CBP: We voorzien met een gevarieerde aanbodmix in de behoeften van het publiek. 
 
CBP: We blijven koploper in programmatische vernieuwing. 

Ambitie: We zorgen voor een grote variatie aan genres en stijlvormen.  

Van Fictie tot Documentaire, van Amusement tot Human Interest en van Sport tot Journalistiek. Alle genres 
zijn van waarde voor kinderen. We willen immers kinderen uitdagen, moeilijke onderwerpen bespreekbaar 
maken, laten dromen én ontspannen. Daar past een aanbodmix bij die gevarieerd is. Niet alleen wat betreft 
de inhoud, maar ook qua vertelvorm. Ook daar vinden we een goede balans tussen verrassend en 
vertrouwd, tussen fantasie en reality. Onze kinderprogrammering is gericht op families, maar ook op 
individuele schermtijd, waar kinderen hun eigen identiteit kunnen vormen. We willen telkens de balans 
bewaken in de ideale aanbodmix, en naast publiekstrekkers ook nicheproducties bieden.  

Naast producties van Nederlandse bodem bieden we ook een venster op de wereld met de aankoop van 
buitenlandse, in het bijzonder Europese, series en (speel)films. Er wordt door de internationale markt veel 
waardevol aanbod gemaakt dat wij vertalen naar het Nederlands. Aankoop draagt daardoor in zeer 
belangrijke mate bij aan de vorming van onze brede (on demand) catalogus. Bij de aankoop van 
buitenlandse titels wegen wij alle ambities mee maar het realiseren van variatie is één van de belangrijkste 
criteria. Zo streven we bijvoorbeeld altijd naar de aankoop van een variatie aan thema’s maar ook aan 
(animatie)stijlen; van stopmotion tot 3D.  

Ambitie: We blijven ons aanbod continu vernieuwen.  

We signaleren actief trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor (het mediagedrag en de interesses) van 
kinderen en passen ons aan de huidige tijdsgeest aan. We richten ons niet alleen op bewezen titels, maar 
dagen onszelf uit steeds te zoeken naar nieuwe, originele invalshoeken en vormen. We spelen niet op safe. 
We zijn innovatief en zien het juist als onze taak om kinderen te prikkelen met datgene dat ze nog niet 
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eerder gezien of gehoord hebben. We sluiten aan bij de ontwikkelingsfases van kinderen, maar proberen ze 
ook een stap voor te zijn. Als publieke omroep zijn we als geen ander in staat grenzen te verleggen. Door het 
vertellen van nieuwe verhalen, door moeilijke onderwerpen te behandelen en te experimenteren. Dit is met 
name belangrijk voor oudere kinderen (9-12 jaar) die sneller geneigd zijn iets kinderachtig te vinden en 
autonomer zijn in hun mediagedrag. Met vernieuwend aanbod, qua (vertel)vorm en inhoud, laten we 
immers ook zien dat we kinderen serieus nemen en met hen mee willen ontwikkelen.  

Ambitie:  We realiseren een optimale on demand kijk- en luisterbeleving. 

In het dagritme van jonge gezinnen is lineair televisiekijken nog steeds een belangrijke factor. Maar on 
demand en online kijken en luisteren wordt voor kinderen steeds belangrijker. Kinderen zijn steeds vaker 
online te vinden en in hun mediagebruik steeds autonomer. De mediabeleving online en on demand heeft 
specifieke kenmerken die soms hetzelfde, maar vaak ook anders zijn dan de lineaire beleving. Online aanbod 
is bijvoorbeeld vaak korter en komt sneller tot de kern/actie. De kenmerken verschillen ook tussen 
leeftijdsgroepen: on demand bingen betekent voor jonge kinderen vaak het telkens opnieuw kijken van 
dezelfde aflevering maar bij oudere kinderen het achter elkaar kijken van meerdere afleveringen van series 
met een doorkijkmotief.  

De ontwikkelingen naar on demand en online vereisen aangepast aanbod dat aansluit bij kijken en luisteren 
via NPO Start, Zapp en Zappelin kanalen, YouTube en socials. We houden qua inhoud én qua vorm rekening 
met de verschillende kanalen waarop ons aanbod te vinden is. Denk aan voorbeelden als Oorlog Stories en 
Space Challenge: interactieve stories en een quiz die live of on demand meegespeeld kan worden. Wanneer 
wij platformen van derden inzetten voor het bereiken van kinderen zijn we bewust van de (veranderlijke) 
context waarin het gepresenteerd wordt. De inhoud van onze video’s houdt rekening met de mogelijke 
gevaren die kinderen lopen door het delen van hun data. Op NPO Start en de Zapp of Zappelin app bieden 
we een brede, kwalitatieve on demand catalogus in een veilige omgeving met programma’s vol publieke en 
educatie waarde. Met eigen producties die geworteld zijn onze samenleving én een ruim aanbod aan 
buitenlandse series en speelfilms. Ook podcasts gericht op kinderen, voor thuis en in de auto, worden steeds 
populairder onder alle leeftijden. Met de (veranderende) wensen en behoeftes, niet alleen van kinderen, 
maar ook van ouders in het achterhoofd, zoeken we continu naar de optimale kijk- en luisterbeleving van on 
demand en zijn scherp op wat dat betekent voor de inhoudelijke kenmerken van onze programmering.  
 

2.4. Diversiteit 
 
CBP: We representeren de opvattingen en achtergronden van de verschillende groepen in de Nederlandse 
samenleving. 

Ambitie: Het aanbod draagt actief bij aan een inclusieve samenleving met wederzijds begrip voor 
verschillende culturele achtergronden.  
 
Onze kinderprogrammering moet een goede afspiegeling van onze maatschappij zijn. Met ons aanbod lopen 
we voorop in representatie en dragen we bij aan een inclusieve samenleving, met wederzijds begrip voor 
groepen met een verschillende culturele of sociale achtergrond. We zijn niet rolbevestigend, en zorgen voor 
herkenning voor ieder kind. Onze samenleving verandert in een rap tempo en is meer divers dan ooit. Ieder 
kind moet zich vertrouwd en veilig voelen bij de kinderprogrammering van de publieke omroep. Bovendien 
helpen we kinderen bij de ontwikkeling van een open, geïnteresseerde houding en bij het ontdekken van 
hun eigen normen, waarden en identiteit. We bieden kinderen een platform waar zij bevestiging en 
verdieping van hun eigen meningen en perspectieven vinden. En daarin serieus genomen worden. We dagen 
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hen tegelijkertijd uit, door nieuwe perspectieven te tonen en te laten begrijpen. Kinderen komen op die 
manier – net als volwassenen – via de publieke omroep in aanraking met een diverse en pluriforme 
maatschappij.  

Ambitie: We geven in het bijzonder aandacht aan programmering voor kinderen van praktisch opgeleide 
ouders en ouders met een lager modaal inkomen.  

De publieke omroep is er voor iedereen. Elk kind willen we verrijken met onze culturele, educatieve en 
ontspannende programmering. We weten dat kinderen uit huishoudens met een bovenmodaal inkomen en 
hoger opgeleide ouders onder ons huidige publiek oververtegenwoordigd zijn. Daarom formuleren we 
nadrukkelijk de ambitie met onze kinderprogrammering kinderen uit alle lagen van de bevolking te bereiken. 
We hebben daarbij extra oog voor het bereiken van kinderen met praktisch opgeleide ouders en ouders met 
een lager dan modaal inkomen. We willen ons nadrukkelijk richten op aanbod dat aansluit bij de 
onderwerpen en thema’s die deze doelgroep bezighouden. Daarnaast slagen we er met amuserende, 
toegankelijke en humoristische programmering in om een brede doelgroep aan te spreken. We zullen 
continu moeten onderzoeken, proberen en evalueren met welk aanbod we dit doel het beste kunnen 
bereiken.  

2.5. Kwaliteit 
 
CBP: Ons aanbod voldoet aan een hoge kwaliteitsstandaard.  

Ambitie: Het aanbod is aantrekkelijk en geschikt voor de beoogde  leeftijdsgroepen(en) en waar mogelijk 
worden meerdere lagen voor verschillende leeftijdsgroepen aangebracht.  

Ons kwalitatief hoogstaand aanbod past qua onderwerpkeuze, vertelvorm en spanningsboog ook echt bij de 
leeftijdsgroep waarvoor het is bedoeld. Het past bij de belevingswereld, ontwikkelfase en de bijbehorende 
(content)behoeftes van het kind. De kinderprogrammering van de publieke omroep is altijd veilig en 
inclusief, sluit aan op de ontwikkeling van kinderen en hun verwerkingssnelheid en past bij een beschaafde 
omgang met elkaar. Kinderen kunnen vaak meer aan dan we denken. Kinderprogrammering mag dus ook 
best de randjes opzoeken, spannend of brutaal zijn, maar wel binnen een bepaalde context en op een 
verantwoordelijke manier. We zijn altijd voorzichtig en bewust van de impact van onze kinderprogramma’s 
op het kind en de Kijkwijzer informeert ouders en verzorgers natuurlijk over de inhoud van de programma’s. 
Zo nodig vragen we advies aan experts zoals pedagogen en kinderpsychologen. 
 
Indien mogelijk en relevant, brengen we meerdere lagen aan in onze programma’s, zodat die interessant en 
leuk gevonden worden door verschillende leeftijdsgroepen. Zeker wanneer een kinderprogramma een 
sociaal familiecomponent nastreeft is het van belang dat iedereen die (mee)kijkt erdoor aangetrokken 
wordt.  

Ambitie: Het aanbod is inhoudgedreven, zorgvuldig en vakkundig gemaakt.  

Het aanbod is zorgvuldig ontwikkeld, inhoudgedreven en draagt bij aan een breder begrip van de wereld om 
ons heen. We denken bij de ontwikkeling van onze programma’s altijd na over het nut en de noodzaak van 
het maken van een programma in kwestie. Waarom is het relevant? Welk effect willen we ermee sorteren? 
Waarom moeten juist wij dit verhaal vertellen? Onze programma’s dragen altijd waarde in zich. Ook als we 
kinderprogrammering maken dat gericht is op ontspanning en vermaak. Dat vereist iets van de makers. Zij 
zijn zich bewust van ons publiek, het onderwerp en van de gevoeligheden. Naast tomeloze creativiteit wordt 
ook pedagogisch inzicht ingezet bij de ontwikkeling van kinderprogramma’s. Deze zorgvuldigheid zien we 
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ook bij de integere en verantwoorde omgang met de kinderen in beeld. Het belang van het kind staat 
voorop. Bovendien zijn onze programma's van hoogwaardige kwaliteit. Van filmwerk tot acteurs. Qua 
vertelling en vormgeving. We onderscheiden ons daarmee nadrukkelijk van de – vaak vluchtige – content 
gemaakt op en voor de sociale media.  

Deze criteria krijgen extra aandacht bij de aankoop van producties uit het buitenland. We zoeken dan 
nadrukkelijk niet naar verhalen die zijn ontstaan vanuit merchandise met een sterk commercieel karakter, 
maar naar titels die passen bij de kernwaarden van de publieke omroep en inhoud-gedreven, zorgvuldig en 
vakkundig gemaakt zijn.  

Ambitie: Kinderprogrammering is ook vermakelijk en humoristisch.  

Juist voor kinderen is het belangrijk dat ze zich ook kunnen vermaken, lachen en ontspannen met ons 
aanbod. Humor is bovendien een goede manier om informatie aantrekkelijk over te brengen, is verbindend 
en helpt een breed publiek te bereiken. Het maakt kennis- en informatieoverdracht toegankelijk en leren 
leuk. Humor kan een spiegel voor houden, of een taboe doorbreken. Het laat je zien dat de wereld en 
niemand perfect is. Het spreekt je fantasie aan en laat zien dat je niet alles series hoeft te nemen. Kinderen 
vinden in verschillende fases in hun leven ander soort humor leuk. Van onderbroekenlol voor de kleinsten 
tot cynisme en ironie voor de oudsten. Humor bij de publieke omroep is origineel en onderscheidend. Niet 
te flauw en simpel. Ook in humor nemen we kinderen serieus. We prikkelen ze, dagen ze uit en laten ze 
anders naar situaties kijken. Maar sluiten tegelijkertijd goed aan bij hun ontwikkeling en wat zij in hun 
levensfase leuk en grappig vinden. 

4. Genrecriteria  

Voorstellen zullen worden geselecteerd op basis van een aantal genrecriteria waarvan sommige 
genrecriteria algemeen zijn omschreven en sommige specifiek. De genrecriteria waaraan een voorstel 
binnen het genre Kinderen moet voldoen, is uitgewerkt in onderstaande tabel. 

Algemene genrecriteria 
Dit overzicht bevat de genrecriteria op basis waarvan de genre- of zendermanager voorstellen die worden gepitcht en 
ingetekend binnen het genre Kinderen beoordeelt. De intekening wordt uiteindelijk niet alleen op basis van dit 
genrebeleidsplan beoordeeld. Bij de beoordeling van de intekening spelen ook andere documenten een rol, 
waaronder het Jaarplan Video en het Jaarplan Audio. Welke documenten bij de beoordeling van de intekening een rol 
spelen en hoe die zich tot elkaar verhouden staat beschreven in het Coördinatiereglement aanbodkanalen. 

1 Genre  Het voorstel sluit aan bij de omschrijving van het genre Kinderen: 
media-aanbod	hoofzakelijk	gericht	op	kinderen	tot	en	met	12	jaar. 

2 Heterogene mix Het voorstel is in relatie tot andere ingediende ideeën, plannen of 
bestaande producties complementair. 

3 Kanalen Het voorstel past bij de profielen van de beoogde kanalen. 

4 Doelgroepgericht Het voorstel geeft aan welke doelgroep wordt beoogd en is 
aansprekend voor de beoogde doelgroep(en). 

5 Diversiteit 

Het voorstel levert, mede in relatie tot andere ideeën, voorstellen en 
producties, een bijdrage aan de diversiteit (gender, culturele 
achtergrond, beperking, opleiding en/of geografische spreiding) van 
het aanbod. 
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Specifieke genrecriteria 

6 Variatie 

Het voorstel levert een bijdrage aan de totstandkoming van een 
gevarieerde aanbodmix, daarbij hebben we extra aandacht voor 
aanbod dat 

• vernieuwend is en/of 
• past bij een on demand kijk- en/of luisterbeleving.  

7 Diversiteit 

Het voorstel levert een bijdrage aan de weerspiegeling van de 
Nederlandse bevolking. Het aanbodvoorstel is  

• inclusief - ieder kind voelt zich veilig en gewenst,  
• niet rolbevestigend, 
• en toont (in de totale aanbodmix) verschillende genders, 

beperkingen en culturele en sociale achtergronden. 
Het voorstel bevat bij voorkeur een onderbouwing hoe en/of waarom 
het (extra) aantrekkelijk is voor kinderen met praktisch opgeleide 
ouders en ouders met een lager dan modaal inkomen. 

8 Persoonlijke en 
maatschappelijke relevantie  

Uit het voorstel blijkt waarom het persoonlijk en/of maatschappelijk 
relevant is, door: 

• nieuwsgierigheid of creativiteit te stimuleren, of 
• bij te dragen aan de ontwikkeling van 

multifunctionele/sociale vaardigheden, of  
• bij te dragen aan het begrip van de (Nederlandse) 

maatschappij en ontwikkeling van de Nederlandse taal, of  
• maatschappelijk relevante en actuele thema’s bespreekbaar 

te maken, of  
• een gedeelde kijk- en luisterervaring (voor families) te 

realiseren.  

9 Kwaliteit  

Het voorstel voldoet aan de kenmerken van kwaliteit:   
• het aanbod is inhoud-gedreven, zorgvuldig en vakkundig,  
• heeft ook vermakelijke en humoristische elementen,   
• is aantrekkelijk voor de beoogde leeftijdsgroep(en),  
• is veilig en geschikt voor de beoogde (jongste) leeftijdsgroep, 
• en, waar mogelijk, worden meerdere lagen voor verschillende 

leeftijdsgroepen aangebracht. 


