
 

Juryrapport 
Cinekid Beste Nederlandse Fictieserie 2021 

 
De jury bestond dit jaar uit Harry van Rijthoven, Janneke Niessen, David Cocheret, Malou de Roy van 
Zuydenwijn, Marloes den Hoed 
 
Met veel plezier mocht de jury dit jaar de fictie en non-fictie series bekijken en beoordelen die gemaakt zijn 
voor kinderen en jongeren. De liefde waarmee er in Nederland gewerkt wordt aan kinderseries was in de 
selectie te voelen: van stop motion voor kleuters tot kleurrijke avonturen die belangrijk erfgoed tot leven 
brengen, van absurdistische tienerserie tot taboedoorbrekende non-fictie over het menselijk lichaam. De 
jury heeft zich bij haar selectie gericht op artistieke kwaliteit en een zo breed mogelijk maatschappelijk 
belang. De mate waarin de programma’s bijdroegen aan een inclusief televisieaanbod voor jeugd liepen 
door al onze gesprekken heen. Daarmee zijn we tot de volgende selectie gekomen.  
 
DE REGELS VAN FLOOR  
In de regels van Floor, een serie voor kinderen vanaf een jaar of acht die inmiddels aan zijn vierde seizoen 
toe is, staat Floor en haar omgang met het leven centraal. Zij bedenkt haar eigen regels en de uitvoering van 
haar regels worden met droge pre-puber humor verteld aan de jonge kijker. Het spel van de protagonist is 
naturel en eigen, wat ook toe te schrijven is aan goede regie, scenario en samenspel met de andere acteurs. 
De serie is gebaseerd op een kinderboekenserie die goed bewerkt is. De jury kijkt enorm uit naar een eigen 
serie van dit makersteam waarin er hopelijk meer aandacht is voor diversiteit.  
 
KAMP KOEKIELOEKIE  
Doe het maar eens: een tienerserie geïnspireerd op Wes Andersons stijl. Daar heeft dit makersteam zich 
aan gewijd en alles is daarvoor uit de kast getrokken. Elke aflevering staat een ontwikkeling van één van de 
tieners die op het Koekieloekie kamp zijn centraal. Zo beleeft Famke haar eerste menstruatie, worstelt 
Frans met zijn non binaire identiteit en weet Hassan niet hoe hij een meisje moet versieren. De zoektocht 
van Frans loopt door alle afleveringen heen, evenals de wijsheden van de kamphond. Qua art direction en 
kleur is de serie opvallend en van hoge kwaliteit. Wel vraagt de jury zich af of de uitvergroting van de 
personages, zoals Anderson dat ook doet, hier zijn doel treft omdat door de sterke vorm de personages en 
hun worsteling op afstand blijven, ook voor de jonge acteurs die ze spelen.  
 
KABAM!  
In Kabam!, een serie van korte afleveringen waarin kinderen uit groep 3 angsten overwinnen op eigen 
kracht, leren we elke aflevering een kind en zijn of haar angst kennen. Zo vindt het ene kind voetballen 
fijner dan de voor zijn ogen dansende letters wanneer hij leert lezen, waar een klasgenootje niet onder 
water durft te zwemmen in het zwembad. Met behulp van hun fantasie en talenten overwinnen ze deze 
angsten en zijn daarmee Kabam!: een liefdevol hart onder de riem voor elk jong kind. De plots, personages 
en casting zijn divers en inclusief, het scenario biedt de houvast die nodig is om met de liefdevolle regie het 
beste uit de jonge acteurs te halen, de muziek en het ritme klopt en het geheel voelt af en naturel.     
 
De winnaar  
De boodschap voor kinderen die net in groep 3 komen, veel moeten leren en overwinnen en dat in deze 
serie doen vanuit hun eigenheid, talent en kracht, getuigt van invoelendheid van de makers voor kleine 
maatschappelijke thema’s die spelen in het leven van kinderen die net aan de basisschool beginnen. De 
aandacht voor de diverse personages, casting en talenten zónder dat dat gethematiseerd wordt maar 
gewoon de werkelijkheid is, onderstreept wat wij als jury nu belangrijk vinden om te honoreren. Deze serie 
was voor de jury het hoogtepunt van de fictie series. Het is dan ook met plezier dat we de eerste prijs voor 
beste fictie serie uitreiken aan de makers van Kabam!  
 
 


