
  

 
 
De Jury: 
Kim Faber 
Janneke van Heesch 
Iris Otten 
Niek Roozen 
Iven Cudogham 
 
Met veel passie en bevlogen discussies is de jury tot een oordeel gekomen. Makkelijk was het 
niet! Nederland staat bekend om haar hoogwaardige en kwalitatieve kinderprogramma’s. Dat 
was dit jaar ook zeker weer het geval. Want wat waren de programma’s goed en 
uiteenlopend. Van aandoenlijke poppenanimatie tot hele straffe meisjes Vampiers. Van intens 
droevige verhalen over ziekzijn naar zeer grappige meligheid. De jury wil daarom graag haar 
respect uitspreken voor alle geselecteerde producties en alle betrokken makers. De jury heeft 
zich in haar keuzes gericht op maatschappelijke relevantie, originaliteit en in hoeverre het 
programma met zorg gemaakt was. Daarmee is de jury op de volgende nominaties gekomen: 
 
 
Beste Nederlandse Fictieserie 
 
REGELS VAN FLOOR 
Floor vindt dat kinderen, net als volwassen, net zo goed regels mogen bedenken. En dat doet 
ze dan ook volop, ook al leidt dit tot ongemakkelijke situaties. Floors regels geven op 
humorvolle wijze antwoord op de belangrijkste levensvragen van een 10-jarig kind.   
 
Deze geestige en sterke serie is inmiddels al in haar derde seizoen. De ontwikkeling 
gedurende de drie series is goed te zien. Het acteerwerk, de scenario’s, de regie en de vaste 
vorm zijn nu zeer goed in balans. De regels van Floor gaan over herkenbare dillema’s voor 
jong en oud. Bevrijdende fictie want fantasievol en grotesk. Bijzonder door de lichtheid en de 
droge humor waarmee pijnlijke onderwerpen worden aangekaart. Floor zelf is een hele sterke 
en weergaloze protagonist die eens niet de hele tijd blij is. Voor kinderen (en ouders) een 
verademing. Kinderen worden serieus genomen. De blik van de makers is niet per se 
maatschappelijk betrokken of divers maar wel zeer menselijk en daarmee toch universeel.  
 
OORLOG-STORIES 
Wat als er sociale media waren tijdens de Tweede Wereldoorlog?  We volgen gebeurtenissen 
uit het leven van de Joodse Esther (15) in de vorm van een vlog. Ze ‘deelt’ met haar volgers 
hoe haar gewone leven, in de oorlog door de Jodenvervolging, onder steeds grotere druk 
komt te staan.  
 
Oorlog-stories laat het verloop zien van een gewoon tienerleven waar langzaam maar zeker 
angst en pijn onherroepelijk binnen dringen, door oorlog en uitsluiting. Hiermee wordt het voor 
de kijker geen ver van mijn bed show meer, maar maak je van heel dichtbij mee wat moeten 
vluchten voor je leven en het verliezen van je familie, met je doet. Door de sociale media-vorm 
sluit Esthers verhaal goed aan op de belevingswereld van de doelgroep. Het is een moeilijk te 
bevatten thema om kinderen over na te laten denken. Deze gedurfde aanpak helpt zo 
aanzienlijk bij de identificatie met de hoofdpersoon en met het begrijpen van wat ze 
emotioneel doormaakt. Oorlog, racisme en bovenal de Shoah zijn zware maar heel 
belangrijke onderwerpen. Juist door de semi-luchtige vertelvorm worden deze onderwerpen 
bijzonder navoelbaar en inzichtelijk gemaakt.  
 
DROPJE  
Dropje woont in een winkel waar je álles kunt vinden wat je maar kunt bedenken. Doordat 
Dropje zo nieuwsgierig is, beleeft hij elke keer bijzondere dingen met de kinderen die 
langskomen. Alledaagse dingen worden met Dropje avonturen.  



  

 
Deze serie is een bijzondere uitzondering in het aanbod voor de jongste kijkers. Dropje, een 
zeer schattig en aandoenlijk popje in de hoofdrol maar ook de kinderen zelf komen in het 
tegenspel mooi aan bod. Fijn divers gecast, prettig ritme, tikkeltje traag maar de eenvoud van 
de onderwerpen, samen met de inventiviteit en de bewust kleurrijke production design werkt 
goed voor de doelgroep. Er wordt speels en geestig ingezoomd op kleine thema’s waardoor 
kinderen elke keer een beetje kunnen bijleren. Het is op een goede manier een beetje gek, 
niets wordt echt helemaal uitgelegd en geeft daarmee steeds een leuke kleine slice of life.   
 
 
DE WINNAAR: 
OORLOG-STORIES 
 
De sterk uitgevoerde vlogvorm waardoor het hele verhaal vanuit het subjectieve perspectief 
van een jong iemand wordt verteld, is raak. Daarbij zorgen de fragmentarische montage, de 
art direction maar ook het aanvankelijke hoopvolle optimisme van de hoofdpersoon voor een 
geloofwaardig realisme. Het wordt, ondanks dat het zich duidelijk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog afspeelt, daarmee effectief en invoelbaar naar het nu gehaald. Esther, de 
hoofdpersoon heeft echt bestaan en haar dagboek is door de schrijvers zorgvuldig gebruikt 
om te zetten naar een Instagram serie die ook los van dit medium haar dramatische impact 
geeft. Hiermee raak je er als kijker van doordrongen hoe relevant dit verhaal over oorlog, 
uitsluiting, vluchten en verlies van je familie en geliefden terwijl iedereen wegkijkt, juist in onze 
tijd, nog is. Door het gebruik van de vlogvorm en de interactie met de kijker-die steeds wordt 
uitgedaagd een ‘duimpje omhoog of duimpje omlaag’ te geven - wordt de serie helemaal naar 
de belevingswereld van de doelgroep getrokken. De serie zet daarmee aan tot nadenken over 
het nu waarin we nog steeds te maken hebben met racisme en oorlogsvluchtelingen. Deze 
relevantie wil de jury dus graag honoreren met de eerste prijs. 
 
 
Beste Nederlandse Non-fictieserie 
 
HALLO IK HEB KANKER 
In dit kinderprogramma gepresenteerd door Ann- Mar Zwart, volgen we de levens van 
Catherine, Daimon, Julian en Rachel, die naast een ‘normaal’ leven, hun dagen vol hebben 
met chemokuren, MRI-scans, prikken, bestralingen en operaties.   
 
Door de kinderen van dichtbij te volgen en ze ook zelf te laten vloggen, wordt hun persoonlijke 
beleving van het hebben van kanker, duidelijk verteld. Het geheel wordt met empathie 
gepresenteerd en de inhoud is gericht op de beleving van het kind zelf.  Dat het programma 
daarmee het kind een eigen stem geeft maakt het inhoudelijk sterk. De kinderen worden door 
het programmaformat uitgedaagd open te zijn over hun verdriet en problemen. Daarnaast 
mogen ze ook laten zien waar wat hen nog meer bezighoudt, behalve ziekzijn. Dit maakt hele 
eerlijke en persoonlijke televisie. Het leed komt hard binnen maar blijft te overzien doordat de 
kinderen ook steeds weer terug in hun eigen kracht worden gezet.  
 
 
KOKEN MET KONIJNEN  
Diederik en Ayrton ontmoeten iedere aflevering een jong baasje met een bijzonder huisdier. 
De dieren én hun baasjes worden in het zonnetje gezet met smakelijke en verrassende 
gerechten, die je thuis zelf kan namaken. Een all inclusive kookprogramma. 
 
Diederik en Ayrton zijn zeer authentiek en bovenal heel geestig. Hun baksels zijn nooit echt 
perfect dus voor kinderen heel toegankelijk om na te doen. Een goede mengeling van 
diversiteit en geloofwaardige gekkigheid. Deze karakters als presentatoren zijn goed 
gevonden. Een welkome tegenhanger op het kinderformat van steeds twee presentatoren die 
samen leerzame feitjes oplepelen. Juist dat het niet perfect maar lekker los is, maakt het echt 
leuk. Aanstekelijk open-minded.   
 
HOOFDZAKEN 



  

Kinderen krijgen een knipbeurt bij kapper Marko terwijl ze vertellen zij hoe ze in het leven 
staan. Zo zien we wat er óp hun hoofd gebeurt en horen we ook wat zich ín hun hoofden 
afspeelt. 
 
Heel sterk en opvallend format want het kind staat hier eens écht centraal met de presentator 
subtiel op de achtergrond. Met zachte hand uitgedaagd door Marco vertellen ze openhartig 
hartverwarmende verhalen die laten zien dat élk kind eigen en bijzonder is. Een aanmoediging 
voor alle kinderen om helemaal zichzelf te durven zijn. Een ode aan eerlijk en oprecht zijn, 
ook voor volwassenen. Het is langzame televisie en dat is een prettige uitzondering. De jonge 
kijker wordt daarmee eens echt serieus genomen, ze blijven heus wel kijken ook als het niet 
flitsend en snel is. Het geheel is mooi en integer, duidelijk vanuit het hart gemaakt.  
 
DE WINNAAR 
KOKEN MET KONIJNEN 
 
Het programma wordt gedragen door de sympathieke presentatoren met hun aanstekelijke 
energie. Ze zijn oprecht en helemaal zichzelf.  De jury was niet alleen erg enthousiast over het 
gehele programma maar ook over de verschillende details: De frisse leader, de kookstudio 
gesitueerd in een koeienstal, de kinderen die zonder pardon alleen op pad worden gestuurd 
en de heel vrolijk makende dansjes tijdens het wachten op de oven. Deze licht absurdistische 
samenhang in combinatie met de losheid van Diederik en Ayrton maakt dat het geen minuut 
saai wordt om naar te kijken. Naast humor, een de kleine wijze les over dieren en het fijne ‘all 
inclusive’ uitgangspunt, behandelen de presentatoren de kinderen als hun gelijke. Een 
verademing op dit programma gebied. Simpel en origineel. Op een subtiele manier écht 
inclusief en divers zonder geforceerd te zijn. Deze prettige vooruitstrevendheid honoreert de 
jury graag met de eerste prijs. 
 
 

 


