
 

Juryrapport 
Cinekid Beste Nederlandse Non-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.  
 
MOONRIDERS  
Moonriders is een vreemd eend in de bijt tussen de non-fictie series. In deze eerste kindertelevisieserie van 
beeldend kunstenaar Aukje Dekker bedenken kinderen een beeldend kunstwerk dat bij hen in de buurt 
moet komen. Aukje neemt het kind mee naar een bij zijn idee passende beeldend kunstenaar en samen 
maken ze een kunstwerk dat ‘s nachts op de gewenste plek neergezet wordt. De serie is gemaakt met veel 
aandacht voor beeldende kwaliteit, neemt kinderen en beeldend kunstenaars serieus en geeft daarmee een 
mooie inkijk in hoe een kunstenaar denkt, hoe zijn werk tot stand komt en hoe creatieve processen 
verlopen. De jury had wat vraagtekens bij de efficiëntie van de vertelling en de mate van toegankelijkheid 
voor een breder publiek, maar vindt deze serie, misschien juist omdat hij een niche aanspreekt, belangrijk 
en daarmee thuishoren bij de nominaties.   
 
Hoofdzaken  
In Hoofdzaken heeft kapper Marko kinderen op zijn kappersstoel zitten die, terwijl hun haar geknipt wordt, 
vertellen over hun leven. De serie haalt zijn kracht uit zijn eenvoud. Door stil te zijn nodigt de kapper uit tot 
spreken, door een mooie, diverse selectie van kinderen met elk een eigen en bijzonder verhaal leren jonge 
kijkers zich verhouden tot de werelden van andere kinderen. De set mag simpel zijn, de montage en 
vormgeving is dat zeker niet. Uit alle aspecten van de serie spreekt liefde voor het kind en zijn verhaal. Wel 
was er binnen de jury wat verwarring over voor wie de serie nou het meest aansprekend is. Volwassenen 
blijven zeker kijken, maar hoe zit het met jonge kijkers? Kunnen die de inhoud van de verhalen en de serie 
ook zo sterk voelen of hebben die toch iets snellere montage en afwisseling nodig?  

 
De dikke data show  
In De dikke data show wordt kennis over internetgebruik, apps, games, social media, privacy en alle 
aanverwante thema’s inzichtelijk gemaakt voor een brede doelgroep. De serie maakt vanaf een jaar of acht 
bijvoorbeeld glashelder hoe het tiktok algoritme werkt en geeft door zijn kennisoverdracht keuzevrijheid 
aan de jonge kijker: wil ik daaraan meedoen? Waarom wel of niet? Spreken en uitleggen wordt op prettig 
tempo afgewisseld met vraag en antwoord momenten en tieners die zich tot de voor hen nieuwe kennis 
verhouden. De serie geeft de kijker de ruimte om zijn eigen conclusies te trekken.  

 
De winnaar  
Deze serie werd unaniem door de jury gekozen vanwege zijn belang voor kinderen en tieners van nu, die 
door gebrek aan kennis van ouders, leraren en andere rolmodellen verdwaald kunnen raken in het oerwoud 
dat social media en het grenzeloze wereldwijde web heet. Niet alleen de jonge kijker krijgt deze 
broodnodige informatie op een aansprekende, heldere manier voorgeschoteld, ook voor de eerder 
genoemde volwassenen is het een belangrijke documentaireserie die tools aanreikt tot keuzevrijheid in de 
wereld van het internet. Dat is een maatschappelijke rol voor jeugdtelevisie die we als jury erg belangrijk 
vinden en daarom honoreren we De dikke data show dan ook graag met de eerste prijs voor non-fictieserie!  
 
 
 


