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1. Inleiding
Het glas is halfvol bij de vertoning van jeugdfilms in
Nederland. Er zijn immers een indrukwekkend aantal jeugdfilms te zien op het grote doek bij festivals, bioscopen en
filmhuizen verspreid over het hele land en deze vertoningen
vinden een publiek. Maar aan de andere kant is bij jeugdfilms ook duidelijk sprake van onbenut potentieel in aanbod
en vraag.
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Wat aanbod betreft: heel veel waardevolle jeugdfilms liggen op de plank en raken in vergetelheid.
Wat vraag betreft: Nederlandse en Europese
jeugdfilms hebben sterker dan ooit moeite zich te
handhaven in de concurrentie met Amerikaanse
familiefilms. Meer toelichting op deze afweging is
te vinden in het onderzoeksrapport Zien & gezien
worden: Een onderzoek naar de distributie en vertoning
van Nederlandse jeugdfilms in de bioscoop (20112018), gepubliceerd door het Nederlands Filmfonds
in zomer 2019.
Wat kunnen we doen ter verbetering van de
situatie? Bij het uitstippelen van mijn aanvullende verkenning van de Nederlandse jeugdfilmsector richt ik me primair op een lezerspubliek
van betrokken ‘buitenstaanders’: beleidsmakers,
ouders, docenten in het basisonderwijs en de
onderbouw voortgezet onderwijs, plus professionals op het vlak van mediawijsheid en het
cultuuraanbod voor kinderen. Hun insteek zal
nuchtere nieuwsgierigheid zijn: welke jeugdfilms
zijn op welke manier beschikbaar? Filmprofessionals zijn ook uitgenodigd kritisch mee te lezen
en wellicht zelfs inspiratie op te doen. Hun focus
zal eveneens concreet zijn: Welke jeugdfilm past bij
welk publiek in welke filmzaal?

1.1 Verantwoording
In deze verkenning hoop ik relevante informatie te
geven over de praktijk van de jeugdfilmsector. Het
is geen neutraal verhaal, want ik koester de ambitie
twee opvattingen te onderbouwen.
Ten eerste: Jeugdfilms zijn (uiteraard) gelijkwaardig
aan volwassenfilms. Maar… de openbare vertoning van
jeugdfilms vormt wel een aparte markt in de filmsector.
Het is volgens mij zelfs zinvol om in deze deelsector een
nadere onderverdeling te maken in drie sub-markten:
kleuterfilms (2-4 jaar), kinderfilms (5-11 jaar) en tienerfilms (12-15 jaar), want dan is maatwerk mogelijk. Deze
driedeling zie ik als een flexibel te hanteren afbakening,
gericht op de best mogelijke positieve aansluiting bij de
belevingswereld van de jonge kijker.
Terzijde: met deze driedeling hanteer ik dus een
andere insteek dan de leeftijdsindeling van de
Kijkwijzer die te beschouwen is als een waarschuwingssysteem met als doel preventieve adviezen te

7 Jeugdfilmsector in Nederlands 2019

geven aan ouders, op basis van de inschatting over
de mogelijke schadelijkheid voor de jonge kijker.
Ten tweede: De openbare vertoning van jeugdfilms heeft volgens mij veel profijt te behalen
bij het opstarten of verder uitbouwen van een
hechte afstemming en samenwerking met
overige jeugdgerichte cultuursectoren, denk aan
jeugdtheater, jeugdboeken, kunsteducatie en het
algemeen vormend onderwijs. Kernpunt hierbij
is dat de filmprofessionals overstappen op meer
vraaggericht denken: welke filmprogrammering
biedt een meerwaarde voor de doelgroep van
kleuters, kinderen, tieners en hun ouders? Hoe
verhogen we hun verbondenheid en betrokkenheid
bij het filmaanbod?

Mijn profiel
De verkenning van de Nederlandse jeugdfilmsector
is geheel op persoonlijke titel samengesteld.
Laat ik me daarom voorstellen: mijn naam is Peter
Bosma, onafhankelijk onderzoeker, docent en
filmprogrammeur.
Vanaf 1992 was ik gedurende twintig jaar werkzaam
bij Lantarenvenster (Rotterdam), onder andere ook
als jeugdfilm-programmeur. Hierdoor ken ik de
filmsector van binnenuit, met een accent op de
niet-commerciële filmvertoning. In 2018 nam ik het
initiatief voor het opstellen van het onderzoeksrapport Zien & gezien worden: Een onderzoek naar de
distributie en vertoning van Nederlandse jeugdfilms in de
bioscoop (2011-2018), dat het Nederlands Filmfonds
in zomer 2019 publiceerde. Het was voor mij een
unieke gelegenheid mijn kennis en inzichten te
actualiseren. Zie ook pagina 40.
Wat kinderen betreft heb ik geen enkele expertise,
maar ik heb wel een positieve basisfascinatie
vanwege hun volstrekt eigen manier van reageren.
In mijn ogen zijn kinderen te beschouwen als
buitengewone filmbezoekers en vormen ze op de
beste momenten een uiterst dankbaar publiek.
Hun reacties zijn leeftijdgebonden en persoonsgebonden, maar in elk geval heel anders dan
volwassenen. Een volle zaal met kleuters,
kinderen en tieners die vol plezier intens meeleven
met de filmvertoning, dat is voor mij de mooiste
ervaring.

1.2 De definitie van jeugdfilms
Voor de afbakening van het begrip ‘jeugdfilm’
gebruik ik de definitie van de Britse filmhistoricus
Noel Brown in zijn boek The Children’s Film: Genre,
Nation and Narrative (2017). Hij onderscheidt vijf
contextuele processen waarmee hij komt tot een
‘negotiated generic identity of children’s films’.
Vertaald naar de Nederlandse filmsector zijn de vijf
voorwaarden als volgt te beschrijven:

Picl

Een bijzondere VoD-platform in Nederland is Picl dat
in maart 2017 werd opgericht (als voortzetting van
FilmThuis, begonnen in 2016). Ze werken samen met
circa 20 niet-commerciële filmvertoners en bieden in
nauwe samenwerking met de betreffende distributeurs
de art-films online aan die in de filmzalen draaien (of
zeer recent hebben gedraaid), voor hetzelfde bedrag
als een bioscoopkaartje.
Naast premièrefilms is ook ruimte voor het aanbod
van filmfestivals en speciale filmprogramma’s. Op
deze manier biedt Picl een aanvulling op de theatrical
release, het versterkt de positie van de filmtheaters
en biedt filmliefhebbers een bredere beschikbaarheid
van kwaliteitsfilms. Tot nog toe werden bij Picl twee
jeugdspeelfilms aangeboden: Draken en Deuntjes
(2017, distributeur Amstelfilm) en Rosie & Moussa
(2018, distributeur Periscoop Film).
In andere landen zijn gelijksoortige initiatieven
ontstaan: Kino on Demand (Duitsland), La Toile,
cinéma à la demande (Frankrijk) en Nettkino
(Noorwegen). Ze hebben zich verenigd in het netwerk
European Cinema Video Initiative (website: ecvi.eu).
Jeugdfilms zijn bij dit platform (nog) geen speerpunt.
Het eerste jaarverslag van Picl is online beschikbaar,
met een uitvoerige terugblik en vooruitblik op de
mogelijke uitbouw van het platform.
URL: http://stichtingfilmpromotie.nl/wp-content/
uploads/2018/04/picl_jaarverslag_2017_april-2018_site.pdf
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1. De producent en distributeur laten in alle
marketinguitingen blijken dat het een
jeugdfilm is
2. De merchandising van de film is gericht op een
jong publiek.
3. De leeftijdsadviezen van de Kijkwijzer geven aan
dat het een jeugdfilm is.
4. De films staan in de filmladder (ook) vermeld in
de aparte categorie jeugdmatinees
5. Filmrecensies beschrijven en beoordelen de film
als een jeugdfilm
Kort samengevat: een jeugdfilm is een jeugdfilm
als iedereen in het werkveld deze film als zodanig
behandelt: producenten, festivals, distributeurs,
filmkeuring, vertoners en filmjournalisten.
Deze stipulatieve definitie is gebaseerd op
consensus onder professionals, het bevat dus geen
noodzakelijke voorwaarden. Met deze definitie is
een ‘harde kern’ te onderscheiden van films die met
algemene instemming als jeugdfilm aangemerkt
worden.
Noel Brown onderscheidt daarnaast vijf heel
algemeen geformuleerde groepskenmerken van
jeugdfilms:
1. The reaffirmation of family, kinship and community.
2. The foregrounding of child, adolescent and teenage
figures and their experiences.
3. The exclusion and/or eventual defeat of disruptive
social elements.
4. The minimisation of ‘adult’ representational elements.
5. While stories may acknowledge the possibility of
an unpleasant or undesirable outcome, endings are
predominantly upbeat, emotionally uplifting, morally
unambiguous and supportive of the social status quo.
Bron: Brown (2017, 13-15)

De circulatie van jeugdfilms
De markt van jeugdfilms kan in drie deelgebieden
onderverdeeld worden: De openbare vertoningen
in filmzalen, de educatieve vertoningen in filmzalen
of klaslokalen en de verkoop gericht op de consumentenmarkt (‘Home Screen’).
De categorie Home Screen is vervolgens onder te
verdelen in vier subcategorieën:
1. Beschikbaarheid op DVD of Blu-ray (retail)
2. Lineaire televisie-uitzendingen (broadcasting)
3. Kabeltelevisie (cable television)
4. Online streaming (Video on Demand)
De optie van online streaming is vervolgens nog
verder onder te verdelen in:
• SVoD -Subscription Video on Demand
• TVoD - Transaction Video on Demand (ook
Download to Rent/DTR genoemd)
• EST - Electronic Sell-Through (ook Download to
Own/DTO genoemd)
• AVoD - Advertising-supported Video on Demand
met gratis beschikbare content (soms op basis
van een ‘Freemium verdienmodel’)

1.3 De urgentie van jeugdfilms
Mijn uitgangspunt is de overtuiging dat een breed
aanbod van jeugdfilms een onmisbare factor vormt
in het waarborgen van een gezond filmklimaat,
zowel actueel voor de huidige jongste filmbezoekers als op langere termijn voor toekomstige
generaties. Deze stellingname kan als een volstrekt
evidente constatering worden ingeschat, of juist
als een betwistbare uitspraak. In beide gevallen is
nadere toelichting nodig.
De urgente en tijdloze vraag voor filmvertoners is:
hoe krijgen we jongeren (16-23 jaar) en jongvolwassenen (24-29 jaar) naar onze bioscopen en
filmtheaters? Hoe bewerkstelligen we dat rond
2030 deze doelgroep onze filmzalen bezoekt?
Het antwoord is eenvoudig: deze toekomstige
generaties zijn anno 2019 nog kinderen tussen de
3 en 15 jaar. Ze moeten straks kunnen terugkijken
op inspirerende filmervaringen in filmzalen in hun
jeugdjaren, van kleuter naar kind tot tiener, al dan
niet in gezinsverband of via school.
Aan de aanbodzijde hebben filmproducenten,
distributeurs en vertoners van jeugdfilms dus baat
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bij het zo optimaal mogelijk aanboren van het
piepjonge publiekspotentieel. Aan de vraagzijde
zijn kinderen en hun ouders en docenten gebaat bij
een gevarieerd aanbod van jeugdfilms.
Het belang van jeugdfilms werd in 2006 erkend
door de Raad voor Cultuur in het beleidsadvies
Kinderfilm: Naar een volwassen beleid:
“Een kwalitatief goed en divers kinderfilmaanbod houdt
rekening met de culturele verscheidenheid van het kinderpubliek en geeft kinderen een brede kijk op de wereld om
hen heen. Het verdiept de reikwijdte van hun emoties en
hun, ook culturele, identiteit en het prikkelt hun fantasie.
Tot dat aanbod behoren niet alleen Nederlandse films,
maar tevens een aanzienlijk en divers aantal buitenlandse
films - zoals dat ook het geval is voor volwassenen.
Deze films leren kinderen over de grenzen van
hun eigen cultuur heen te kijken en kweken begrip voor
andere delen van de wereld, andere levenswijzen en
andere manieren om verhalen te vertellen.”
Bron: Raad voor Cultuur, Kinderfilm: Naar een volwassenbeleid,
2006, 4

Ook op Europees beleidsniveau wordt het belang
van jeugdfilms erkend. In 2009 werd de eerste
bijeenkomst van KIDS Regio Forum georganiseerd, een internationale expertmeeting in Erfurt
(Duitsland). De deelnemers kwamen tot een
gezamenlijke verklaring:
“There is a consensus among the 98 professionals from
17 countries that the support of live action features for
children is necessary because:
• These films form an essential part of the concept of
cultural diversity and, furthermore, valuable means
in terms of media literacy and cultural and personal
education.
• Children are the audience of today: they have a
right to see films that take them and their stage of
development seriously. They deserve films that find
the right, convincing tone.
• Children are the audience of tomorrow: if they don’t
have the possibility to become familiar with the full
variety of genres, subjects and styles, it is unlikely
that they will develop a taste for this variety as
adults.”
Bron: https://kids-regio.org/erfurt-declaration

In 2019 werd een vervolgverklaring gegeven tijdens
de derde bijeenkomst van KIDS Regio Forum:

-

-

“Following up on the Erfurt Declaration 2009 there
is a consensus among the 80 professionals from 24
countries – enforced and enabled with the help of the
KIDS Regio Network – that the support of children’s
films with a special focus on original live action
features is necessary because:
These films form an essential part of the concept
of cultural diversity and represent valuable means
in terms of media literacy and cultural as well as
personal education, especially in transferring values.
Original stories have the power to move towards a
new narrative that provides a wide variety of genre,
subjects and styles as well as different types of storytelling.

European film has the ability to portray diversity,
make it tangible for its (future) inhabitants and
thereby foster European identity. It is agreed that
forward looking cultural change is needed to lead to
a state where watching children’s films from various
cultures becomes normality for young people. Children
are the audience of today and tomorrow. They deserve
multi-faceted high quality content that takes them,
their needs, views and dreams seriously. Children’s
film functions as a cultural asset with high social relevance to get the young audience acquainted to both
diverse cultures and the European Film.”
Bron: https://www.filmfonds.nl/media/inline/2019/7/8/		
weimar_declaration.pdf

Een andere recente kleinschalige Sinterklaasfilm is Sinterklaas en het Pietenduo: Het gestolen speelgoed (Niels
Groffen, 2018).

Het subgenre ‘Sinterklaasfilms’
Het subgenre van Sinterklaas-films is vooral populair
geworden door het succes van Het paard van Sinterklaas
(2005) en het vervolg Waar is het paard van Sinterklaas? (2007), beiden geregisseerd door Mischa Kamp.
Het werden klassiekers die elk jaar op televisie vertoond
worden in de programmering van Zap Bios.
Een van de specialisten is regisseur/acteur Martijn van
Nellestijn die sinds 2008 zes bioscoopfilms maakte rondom
Sinterklaas.
Tom de Mol Productions is het meest productief in dit
segment, met speelfilms rondom De Club van Sinterklaas.
Ramon de Ronde (SPTH Producties) bouwde ervaring
op met Sinterklaasrevues in regionale schouwburgen. In
2018 produceerde hij de film Sinterklaas en de verdwenen
verjaardagsmijter (75 minuten).
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Het Vlaams productiebureau Studio 100 sloot aan bij het
Sinterklaas-thema met hun televisieserie Slot Marsepeinstein: de Pietenacademie (zes seizoenen, vanaf 2009). In
2015 lanceerde Sylvester Productions de Vlaamse Sinterklaasfilm Ay Ramon! in de Nederlandse filmzalen, zonder
veel succes. In 2018 volgde daarom alleen in Vlaanderen
de uitbreng van Sinterklaas en de wakkere nachten, ook
geregisseerd door Stijn Coninx.
Een bijzondere variant in de reeks Sinterklaasfilms is de
animatiefilm Trippel Trappel: Dierensinterklaas (2014)
van producent il Luster Productions.
Didi Hoving maakte eerder twee middellange animatiefilms: Sinterklaas en de struikrovers (2001) en Sinterklaas
heeft zorgen (2002), gebaseerd op verhalen van Harriet
Laurey. Deze films werden uitgezonden bij Villa Achterwerk (VPRO) en uniek vertoond in Lantarenvenster in
2007 en 2008 in een Sinterklaasmatinee, aangevuld met
de korte animatiefilm Op mijn boot ben ik de baas (Sander
Alt & Michiel Wesselius) en een lokaal Rotterdams Sinterklaas-journaal. De filmvertoning werd compleet gemaakt
met de aanwezigheid van een Sint en Pieten, pepernoten
en het zingen van Sinterklaasliedjes (leermoment: in het
ideale geval gebeurt dat met begeleiding door een pianist
en onder leiding van iemand met zangervaring).

Het maatschappelijk belang van jeugdfilms werd
in 2017 door journalist Marijn van der Jagt treffend
verwoord:
“Kinderen zijn nog niet in staat om hun eigen gevoelsleven te overzien. Volwassenen kunnen er over praten.
Jonge kinderen kunnen nog niet zo veel met een
psychiater. Ze moeten hun gevoelens uitleven, meer
in handelingen dan in woorden. Dat maakt film zo’n
dankbaar middel. Film kan de kijker laten ervaren hoe
sensitief kinderen zijn voor spanning in hun omgeving.
Hoe ze alles zien, horen en voelen, en daaruit soms
verkeerde conclusies trekken die bij hen van binnen
een eigen leven gaan leiden. [-] Voor kinderen hangt
óók alles samen. Ze betrekken alles wat hen overkomt
op zichzelf, en missen nog het overzicht om onderscheid te maken tussen hun eigen rol en die van de
ander. Een goedgeschreven en –gemaakte jeugdfilm
is als een pappa of mamma die daarbij helpt. It takes
a village to raise a child. Een goede jeugdfilm is een
bewoner van dat dorp.”
Bron: Column van Marijn van der Jagt, uitgesproken tijdens de
ZAPP-dag, 24 oktober 2017, onderdeel van Cinekid for 		
Professionals 2017.

De ideale situatie is dat een grote diversiteit van
het jeugdfilmaanbod gecombineerd wordt met een
grote variatie van bijpassende presentatievormen,
wat resulteert in volle zalen met een grote diversiteit aan bezoekers die een rijke schakering aan
positieve belevingservaringen opdoen.
Het belang van keuzevrijheid voor kinderen werd
in 2014 door het team van Cinekid als volgt
beschreven:
“Kinderen hebben ruimte nodig om te zijn wie ze
zijn, om te zeggen en te denken wat ze willen, om te
dromen en te fantaseren en om te spelen. Kinderen
hebben houvast nodig om niet te verdwalen in de
ruimte van de snel veranderende mediawereld. Ze
hebben veiligheid nodig om onbekommerd te experimenteren en het onbekende, de verte in te gaan.
Zonder dat kunnen kinderen zich niet volledig
ontplooien. Zonder dat is er geen ontwikkeling en
vernieuwing mogelijk.”
Bron: Jaarverslag Cinekid 2014, p. 15. URL: https://www.		
cinekid.nl/festival/over-cinekid

11 Jeugdfilmsector in Nederlands 2019

De bevordering van de diversiteit van het aanbod
van jeugdfilms is een uitdagend beleidsideaal, want
hoe meet je diversiteit precies? Een weging op basis
van kwaliteitsoordelen zal altijd subjectief blijven.
Een meer neutrale segmentering is het onderscheid
tussen enerzijds markt-gestuurde publieksfilms
met een winstgericht verdienmodel en anderzijds gesubsidieerde artistieke films met een
kostendekkend verdienmodel.
Dit onderscheid tussen commercieel en nietcommercieel is zichtbaar in de hele bedrijfskolom:
• Op het vlak van filmproductie is een tweedeling
te maken tussen gesubsidieerde films en privaat
gefinancierde films (zie paragraaf 2).
• Bij filmdistributie is een tweedeling te maken
tussen (Nederlandse) onafhankelijke
distributeurs en (Amerikaanse) majors
(zie paragraaf 3).
• Bij de filmvertoning van jeugdfilms is het
onderscheid tussen een niet-commercieel
circuit (filmtheaters) en een markgericht circuit
(bioscopen) duidelijk meetbaar te benoemen
(zie paragraaf 4). Deze tweedeling is wel flexibel
van aard want er is ook overlap in de programmering te constateren: jeugdfilms die zowel in
de filmhuizen als bioscopen te zien zijn (crossovers).

2. Situering van de productie
		 van jeugdfilms
Deze paragraaf bevat een aanzet tot begripsbepaling (2.1),
een verkenning van de overheidssteun in Nederland (2.2) en
reflectie op de inspiratiebronnen bij Nederlandse jeugdfilms
(2.3) en de internationale promotie van Nederlandse jeugdfilms (2.4).
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2.1 Afbakening

gerichte publieksfilms als artistieke films, zowel
low-budget als big-budget films, zowel internationale coproducties als nationale producties,
zowel ‘bioscoopfilms’ als ‘tele-films’ (bestemd voor
televisie) en zowel speelfilms als documentaires.

Elke filmproductie vergt een groot team van
scenarioschrijvers, regisseurs, cameralieden,
art-directors, acteurs, montage medewerkers en
nog vele mensen meer. In Nederland is veel talent
werkzaam in de sector van jeugdfilms en dat is te
merken in de gestage stroom van hoogwaardige
jeugdfilms. Ik ga geen namen noemen, want dat
wordt een lange lijst en je zult zien dat ik toch
nog iemand vergeet te noemen. In deze paragraaf
beperk ik me tot een snelle verkenning van de
financiering van Nederlandse jeugdfilms, de inspiratiebronnen en internationale promotie.

Bij de financiële ondersteuning van filmproductie
door de overheid is een onderscheid te maken
tussen twee opties:
1. Een selectieve ondersteuning op basis van
artistieke criteria (grants)
2. Een semi-automatische stimuleringsregeling
(incentive) op basis van strikt formele
voorwaarden, in de vorm van korting op productiekosten (cash rebate) of belastingvoordeel (tax
shelter).

Filmproducenten hebben vele taken in het hele
proces van pre-productie, productie en postproductie, ofwel de fases van ontwikkeling, realisering en afwerking van een film. Ze moeten het
benodigde budget bij elkaar sprokkelen, een
cast & crew vinden die de film binnen de grenzen
van het budget en het tijdspad kan afronden, ze
moeten zorgen voor een goede lancering van de film
in het festivalcircuit en de film zo gunstig mogelijk
verkopen aan distributeurs en andere klanten.

Het stimuleringsproject Cinema Junior van het
Nederlands Filmfonds en partners is een voorbeeld
van selectieve ondersteuning op basis van artistieke
criteria. De doelstelling is “een stimulans te geven
aan de ontwikkeling, realisering en distributie van
onderscheidende, originele speelfilms van hoge
cinematografische kwaliteit voor kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar en hun familie”. Tot nu toe
werden kwamen in het kader van Cinema Junior zes
Nederlandse jeugdfilms tot stand: Knetter (2006),
Don (2006), Kikkerdril (2009), De Indiaan (2009),
Brammetje Baas (2012) en Kauwboy (2012).
In oktober 2017 begon een nieuwe ronde
van Cinema Junior, waarbij zes filmplannen
geselecteerd werden voor ondersteuning van
de ontwikkeling tot treatment. Hieruit werden
vier projecten geselecteerd om een scenario te
ontwikkelen, waarna vervolgens twee projecten
geselecteerd werden voor een realiseringsbijdrage.
Sinds 2013 is bij het Nederlands Filmfonds een
aparte Filmconsulent voor Kinder- en Familiefilms
werkzaam, voor een periode van steeds vier jaar.

Ik ben blij dat er mensen zijn die filmproducent
willen zijn, want alleen al het geldverhaal is heel
complex. Het benodigde filmbudget kan op zes
manieren bijeengesprokkeld worden: op basis van
investeringen, leningen of geefgeld, naar keuze bij
particulieren of overheid. En deze zes verschillende
opties kunnen in Nederland verwezenlijkt worden
of in het buitenland.

2.2 Overheidssteun in Nederland
De financiering door de overheid moet een
evenwichtige balans zien te houden in de ondersteuning van veel uiteenlopende factoren: Zowel
gevestigde namen als nieuw talent, zowel marktPuzzel v/h filmbudget
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Een voorbeeld van een semi-automatische stimuleringsregeling in Nederland is het ‘Deelreglement
Suppletie’ geweest dat heeft bestaan van 2007 tot
2017. In deze tien jaar werd een subtotaal van circa
41 Nederlandse jeugdspeelfilms ondersteund (op
een totaal van circa 138 mainstream Nederlandse
speelfilms). Deze vorm van financiering loopt nu via
het Abraham Tuschinski Fonds.
Bron: https://www.filmfonds.nl/page/6218/overzicht-suppletiebezoekcijfers-2007-2017.
De evaluatie van de suppletieregeling is gepubliceerd op de website
van het Nederlands Filmfonds: https://www.filmfonds.nl/
page/6216/evaluatie-suppletie-2013-2017

Een aantal Nederlandse jeugdfilms is privaat
gefinancierd, dus zonder ondersteuning van de
overheid. Enkele recente voorbeelden: Sprookjesboom de Film (2012), Heksen bestaan niet (2014),
Stuk! (2014), Keet & Koen: De speurtocht naar Bassie &
Adriaan (2015), Fashion Chicks (2015), Mees Kees langs
de lijn (2016), Misfit (2017), De IJslandbende (2018),
Op stap met Dirk Scheele (2018) en De Fabeltjeskrant: de
Grote Dierenbos Spelen (2018).
In totaal worden in Nederland per jaar tussen de
negen en veertien jeugdspeelfilms geproduceerd
die uitgebracht worden door filmdistributeurs en
vertoond op het grote doek. De jaarlijkse oogst
staat vermeld in de serie rapporten Film Facts
and Figures van het Nederlands Filmfonds.
Tevens worden elk jaar circa zes nieuwe Nederlandse jeugdtelefilms gemaakt, die exclusief
in première gaan bij de Nederlandse Publieke
Omroep. De productie wordt ondersteund door
de verschillende omroepverenigingen. Deze
telefilms worden alleen bij het Cinekid festival
(Amsterdam) en het Nederlands Filmfestival
(Utrecht) op het grote doek vertoond.
Dat is jammer, want de kwaliteit is hoog. De
telefilm De sterkste man van Nederland (Mark
de Cloe, 2011) bijvoorbeeld viel in de prijzen
bij Cinekid. Telefilms zijn beschikbaar op de
streaming site van de NPO, maar dat is niet
permanent het geval en ze zijn niet beschikbaar
voor overige vertoningen. Dat is eveneens
jammer, want er is genoeg aanleiding om deze
films in te zetten bij filmeducatie.
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Een andere bron van hoogwaardige jeugdfilms is
het project Dok Junior, waarvan de pilot in 2018
opgestart werd, een samenwerking tussen het
Nederlands Filmfonds, Cinekid, IDGA en HUMAN.
De serie Kids & Docs Workshop van het IDFA in
samenwerking met de publieke omroep bestaat
al langer en levert mooie resultaten op. Ook deze
korte jeugddocumentaires worden slechts heel
incidenteel in een reguliere filmprogrammering
opgenomen, hun exposure verloopt via festivals
en televisie. Het concept kreeg in Vlaanderen
navolging onder de naam Ket & Doc Workshop.

2.3 Inspiratiebronnen bij Nederlandse
jeugdfilms
Ruim de helft van de Nederlandse jeugdfilms is
gebaseerd op een jeugdboek. Bij de doelgroep
van tieners (12-15 jaar) is schrijfster Carry Slee
populair. Enkele verfilmingen van haar boeken zijn
Razend; Spijt!; Pijnstillers en Kappen!. De doelgroep
van kinderen (6-11 jaar) leest graag boeken van
Tosca Menten (Dummie de Mummie) en van Mirjam
Oldenhove (Mees Kees). Daarnaast zijn er films
gebaseerd op boeken van onder andere Sjoerd
Kuyper (Mijn opa de bankrover; Hotel de grote L) en
Paul van Loon (Dolfje Weerwolfje; Meester Kikker).
De film Mijn avonturen door V. Swchwrm (2012) is
gebaseerd op het gelijknamige boek van Toon
Tellegen, gepubliceerd als Kinderboekenweekgeschenk in 1998. Drie jaar eerder was de jeugdroman
Bombaaj! (Els Pelgrom, 1995) gepubliceerd in deze
reeks, het werd in 2005 door Didi Hovingh bewerkt
tot een sprankelende animatiefilm.
Bij de jeugdfilm Storm: Letters van vuur was sprake
van de omgekeerde volgorde: scenarioschrijfster
Karen van Holst Pellekaan schreef het gelijknamig
boek op basis van de film. Haar kinderboek Kidnep
(2008) werd in 2015 verfilmd.
De verwerking van jeugdtelevisieseries tot jeugdfilms blijkt in verhouding minder populair te zijn.
Bij de doelgroep van peuters en kleuters (2-5 jaar)
zijn vier recente animatiefilms te noemen: Sprookjesboom de Film (2012), Nijntje de Film (2013), Pim &
Pom: Het Grote Avontuur (2014) en Woezel & Pip op
zoek naar de Sloddervos (2016). Plus meest recent
de films Op stap met Dirk Scheele (2018) en Juf Roos
(2019).

Bij de doelgroep van kinderen (6-11 jaar) zijn onder
andere te signaleren: Loenatik de Moevie (2002) en
Loenatik te Gek! (2014), SpangaS in actie (2015) en
Circus Noël (2019). Daarnaast zijn er de films van
De Club van Sinterklaas (Tom de Mol Productions).
In december 2018 werd de jeugdfilm De Fabeltjeskrant en de Grote Dierenbos Spelen uitgebracht,
vergezeld van een grote tentoonstelling gewijd aan
de populaire televisieserie, met een bijbehorende
website (Fabeltjesland.nl).

remake met als internationale titel Cool Kidz Don’t
Cry (2014). Fashion Chicks (2015) krijgt een Amerikaanse remake, met dezelfde titel. En Buitenspel
(2005) is een Vlaamse remake van de Nederlandse
kinderfilm In Oranje (2004).
Andersom zijn incidenteel ook Nederlandse
remakes van buitenlandse jeugdfilms te
signaleren. De Spaanse tienerfilm Planta 4A (2003)
bijvoorbeeld kreeg een Nederlandse remake in de
vorm van Kankerlijers (2014).

Als een Nederlandse jeugdfilm de inspiratie vormt
voor een buitenlandse remake is dat een teken van
artistiek prestige. De kinderfilm Achtste-groepers
huilen niet (2012) bijvoorbeeld kreeg een Noorse

2.4 Internationale promotie van
Nederlandse jeugdfilms
Nederlandse jeugdfilms scoren goed in het
buitenland. Het succes is meetbaar op drie

1. TIFF Kids: het Toronto International Children’s
Film Festival in Canada
2. BIFF Kids: het Busan International Kids Film Festival
in Zuid-Korea.
3. Berlinale: de competitieprogramma’s Generation
Kplus (4-14 jaar) en Generation 14plus
4. Giffoni Film Festival in Italië
5. BUFF Malmö Film Festival in Zweden
6. KICFF: het Noorse Kristiansand International
Children’s Film Festival

Nederlandse jeugdfilms op buitenlandse
jeugdfilmfestivals
Filmfestivals zijn evenementen waar reputaties gevormd
kunnen worden, zowel in positieve als negatieve zin.
Festivalvertoningen geven in elk geval status en leveren
naamsbekendheid op. Het Nederlands Filmfonds
onderscheidt naast Cinekid zes toonaangevende internationale jeugdfilmfestivals.
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In buurland Duitsland zijn verder nog de volgende jeugdfilmfestivals te signaleren: het International Filmfestival
Schlingel for Children and Young Audience (Chemnitz); het
Lucas International Children’s Film Festival (Frankfurt),
het Kinderfilmfest München en het Stuttgart International Children’s Film Festival.
Buurland België heeft het J.E.F.-festival (Vlaanderen) en
Filem’on (Brussel).
Overige West-Europese jeugdfilmfestivals: het Deense
Buster Copenhagen International Film Festival for
Children and Youth; het Britse Leeds Young Film Festival.
Oost-Europese jeugdfilmfestivals: het Tsjechische Zlin
International Film Festival for Children and Youth; het
Roemeense KINOdiseea International Children’s Film
Festival en drie Poolse festivals: Children’s Film Festival
Galicja (Krakau); Cinema in Sneakers (Warschau); Kino
Dzieci/Kids Film Festival (40 steden, New Horizons Association).

manieren: het aantal selecties en het aantal prijzen
op internationale filmfestivals plus het aantal
verkopen aan buitenlandse distributeurs. Toppers
in dit opzicht zijn onder andere Kauwboy (2012),
Nono, het Zigzagkind (2012), Toen mijn vader een struik
werd (2016), Uilenbal (2017), Dikkertje Dap (2017) en
Mijn bijzonder rare week met Tess (2019).

Sommige jeugdfilms geven een prettig positief
en vertederend beeld van de Nederlandse samenleving: volwassenen zijn lieve en begripvolle
mensen, problemen kunnen opgelost worden en de
zon schijnt. Wat mij betreft is dit prachtig en levert
deze vorm van Holland Promotion mooie resultaten
op.

Vertoningen en prijzen op buitenlandse jeugdfilmfestivals zijn voor Nederlandse producties een
belangrijke stimulans van positieve reputatievorming, met een verhoogde kans op verkoop aan
(buitenlandse) distributeurs en omroepen.
De aanmelding bij een filmfestival vergt wel een
investering in arbeidsuren en bijkomende kosten.

Voorbeelden van gloedvolle en ontroerende
feel-good jeugdfilms zijn onder andere: Morrison
krijgt een zusje (2008), Kikkerdril (2009), Mijn
avonturen van V. Swchwrm (2012) en Jack bestelt een
broertje (2015).

EYE International ondersteunt de promotie van
de Nederlandse jeugdfilm in het buitenland.
Het Cinekid Festival biedt met hun Junior
Co-production Market een gespecialiseerd
platform voor internationaal netwerken: het vinden
van coproducenten, het pitchen van filmplannen,
fondsenwerving en overige onderhandelingen.
Een recent succes op de internationale markt was
de release in China van Dikkertje Dap eind 2018. Het
gebeurt zelden dat een Nederlandse jeugdfilm een
release in China krijgt. De eerdere uitzondering
was Iep! Deze film rouleerde in 2012 in de Chinese
bioscopen.
(Bron: Holland Film Nieuws)

Promotie van (internationale) jeugdfilms gebeurt
sinds 2007 ook in de vorm van de lijst van Cinekid
Klappers, opgesteld door Cinekid in samenwerking
met de VPRO (cinema.nl). Deze ‘canon’ van
honderd internationale jeugdfilms wordt elk jaar
aangepast. Een commissie van acht professionals
selecteert de films.
Lees verder: https://www.cinekid.nl/nl/jaarrond/voor-ouders/
cinekidklappers
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Nederland kent een veelkleurige bevolking, dit
komt ontspannen en vrolijk tot uiting in onder
andere Polleke (2003), Zulaika (2003), Uilenbal
(2016) en Sing Song (2017).

3. Situering distributie van 		
jeugdfilms
Bij deze marktverkenning van jeugdfilmdistributie beperk
ik me tot de circulatie in filmzalen (‘theatrical release’).
De paragraaf bevat een aanzet tot begripsbepaling (3.1),
reflectie op logistiek (3.2) en het verdienmodel (3.3), plus
een schets van de context van distributie van Europese jeugdfilms (3.4) en Amerikaanse familiefilms (3.5).
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3.1 De drie ketens van filmdistributie
Supply chain - Filmdistributie is in de eerste plaats
het scharnierpunt in de productieketen van de
filmindustrie. Distributie vormt de fysieke
verbindingsschakel tussen aanbod en vraag,
tussen de producent (filmmakers) en de
consument (filmpubliek). Het gaat hierbij onder
andere om de organisatie van de logistiek en het
aanbieden van faciliteiten.
Value chain - In de tweede plaats is de distributie
van een film ook onderdeel van een netwerk van
filmhandel, waarbij sprake is van een breekbaar
evenwicht van economische belangen. Het gaat
hierbij om een schakel in de waardeketen in de
bedrijfskolom.
Decision chain - In de derde plaats is filmdistributie een invloedrijke schakel in de keten van
beslissingen over welke film uiteindelijk gepresenteerd wordt aan het publiek. ideologisch aspect. De
selectie van de distributeurs bepaalt in grote mate
welke films in roulatie komen, waar ze te zien zijn,
onder welke omstandigheden. Bij niet-commerciële
distributie komt deze keuze voort uit de bevlogen
drang tot cultuurspreiding van filmkunst. Bij de
commerciële distributie ligt het accent op financieel risicomanagement dat gebaseerd is op het
streven een maximaal rendement te halen uit de
circulatie van cultuurgoederen.

3.2 Omslagpunt in de logistiek:
De digitalisering van filmzalen
Ook in Nederland vond rond 2011 de transitie plaats
van analoog naar digitaal bij de filmdistributie en
filmvertoning. Welke invloed heeft de digitalisering
op de verspreiding van jeugdfilms?
Op praktisch logistiek vlak is te signaleren dat
vertoners makkelijker films van zaal kunnen veranderen en dus meer flexibel kunnen inspelen op
wisselingen in publiekstoeloop. De firma Gofilex
heeft voor het filmvervoer een digitale workflow
ontwikkeld waarbij de aanlevering gebeurt via een
beveiligde elektronische filmkluis. De procedures
rondom de beveiliging met een KDM (Key Delivery
Message) per vertoning zijn gelukkig vereenvoudigd.
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Op financieel vlak is te signaleren dat per 1 december
2018 de Virtual Print Fee (VPF) van Cinema Digitaal is
komen te vervallen. Dit zorgt voor een nieuwe situatie
bij de filmvertoning. Aan de ene kant zullen filmdistributeurs meer vrijheid krijgen doordat ze minder
kosten hebben. Het zal voor hen interessant zijn een
jeugdspeelfilm in nog meer zalen uit te brengen. Aan
de andere kant zullen filmvertoners ook meer zeggenschap over de invulling van hun jeugdprogrammering
kunnen krijgen.
Op inhoudelijk vlak is te constateren dat de markt
verzadigd raakt omdat veel premièrefilms met
honderd of meer kopieën uitgaan. Deze toename
van het aantal kopieën per uitbreng zorgt voor
meer gedrang bij de programmering van de
filmzalen. Vertoners zullen geneigd zijn premièrefilms slechts een korte periode te vertonen of
snel weg te zetten op daluren. Daarnaast zal nog
minder ruimte overblijven voor hernemingen en
kleinschalige uitbreng. Het doembeeld is dat in alle
filmzalen in stad en land dezelfde handvol nieuwe
jeugdfilms heel kortstondig te zien zullen zijn.
Het jeugdfilmaanbod dreigt te verschralen omdat
kleine titels in de verdrukking komen.

3.3 Het verdienmodel
Een filmdistributeur stelt zich ten doel om vanuit
een artistieke of commerciële visie een verbinding
te maken tussen het omvangrijk filmaanbod en de
kieskeurige consument, met als doel op deze wijze
een toegevoegde waarde te genereren. Concreet:
een filmdistributeur investeert in de aankoop van de
vertoningsrechten voor een bepaald gebied voor een
bepaalde tijd voor een bepaalde film, met het vooruitzicht op inkomsten uit de verhuur aan filmvertoners.
Het verdienmodel van filmdistributeurs staat onder
spanning omdat de DVD-markt is gekrompen. Het
beheer van de DVD-vertoningsrechten hebben de
meeste Nederlandse filmdistributeurs overgedragen
aan de firma Film Services. Het alternatief distributiekanaal van Video-on-Demand (VoD) is in opkomst,
maar levert tot nog toe minder opbrengsten op.
Daarnaast is op deze markt sprake van hevige concurrentie van partijen buiten de bioscoopsector, zoals
Netflix, Pathé Thuis, of NPO Star Plus.
Lees verder: Croon & Bosklopper (2013, 137-199) biedt een nadere
uitleg over de financieel-juridische structuren van de internationale
filmdistributie.

Een filmmaker kan de distributie omzeilen door
hun films rechtstreeks aan de consument te
verkopen. Op dit moment zijn er echter weinig
filmmakers die hun jeugdspeelfilms verspreiden
op eigen initiatief (DIY - Do It Yourself Film
Distribution). Een consument kan de distributie
omzeilen door ongecontroleerde verspreiding van
films. Dit vormt een discussiepunt: hoe schadelijk
en schandelijk is het uploaden en downloaden van
filmbestanden door consumenten? Waar liggen de
juridische grenzen? In het segment van jeugdfilms
lijkt weinig schade te melden, want er zijn weinig
piraten te signaleren die belust op eigen gewin de
auteursrechten schenden met illegale verspreiding.
Ook fan-sites waar enthousiaste filmkijkers op

Het verhaal achter de schermen: de
uitbreng van de vier Mees Kees-films
Nederlandse jeugdfilms zijn zelden kaskrakers. Toch zijn
er incidenteel wel publiekstrekkers te signaleren. Een
succesvol voorbeeld is de serie jeugdfilms over Mees Kees
en de serie over Dummie de Mummie. Hoe is dit aangepakt? Producent Paul Voorthuysen (PV Pictures) legt uit:
“De uitbreng van een jeugdfilm plaatsen we altijd voor
een schoolvakantie. Bij de eerste film van deze reeks, Mees
Kees (2012), mikten we samen met distributeur eOne op
de herfstvakantie omdat in deze periode de concurrentie
minder is dan met de Kerstvakantie en daarmee het meest
geschikt is om naamsbekendheid op te bouwen. De release
was op 3 oktober, zodat de première op het Nederlands
Film Festival kon plaatsvinden. Een festivalpremière met
rode loper in de stadsschouwburg van Utrecht met een
publiek van 800 kinderen is een veel leukere ervaring dan
zelf een datum prikken, en zo’n event genereert ook extra
publiciteit.
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grote schaal complete jeugdfilms onderling delen
lijken te ontbreken.

Discussiepunt: Release window
Een actueel discussiepunt binnen het domein van
de gereguleerde filmdistributie is het handhaven
van exclusiviteit bij theatrical release. De (internationale) bioscoopsector is sterk gehecht aan het
behoud van dit ‘release window’, omdat ze dit als
basis zien van hun verdienmodel. Daar tegenover
staan andere experts en beleidsmakers overtuigd
van de noodzaak om een Digital Single Market
(DSM) te vormen, waarbij elke film in meerdere
landen (‘territories’) een gelijktijdige uitbreng kent
online, op beelddragers en in de filmzaal.

Bij de overige drie delen van de reeks konden we voortbouwen op de gevestigde reputatie en verschoven we naar
een uitbreng in december: Mees Kees op kamp (2013),
Mees Kees op de planken (2014) en Mees Kees langs
de lijn (2016). De films blijken een brede leeftijdsgroep
aan te spreken, van 3 tot 12 jaar. Dat is uitzonderlijk te
noemen, want ik zie een algemene tendens ontstaan dat
kinderen vanaf 9 jaar (bovenbouw basisschool) andere
interesses krijgen en afhaken bij (Nederlandse) kinderfilms. In 2013 stonden we tegenover de uitbreng van de
Disney blockbuster Frozen - als je dan nog bijna 600.000
bezoekers scoort is dat wel een mooi resultaat. Internationaal hebben we ook veel festivalvertoningen en
prijzen gescoord met deze films.
Dezelfde strategie hebben we gevolgd bij de serie van
Dummie de Mummie. De eerste film werd door distributeur Dutch Film Works op 9 oktober 2014 uitgebracht.
Daarna volgden Dummie de Mummie en de Sfinx van
Shakaba (2015) met een uitbreng in december. Maar dat
jaar hadden we behalve van de Disney-release van The
Good Dinosaur ook onverwacht sterke concurrentie van
de Nederlandse komedie Bon Bini Holland, want hoofdrolspeler Jandino Asporaat is heel populair bij de jonge
jeugd, die met hun ouders naar deze 12+ film zijn gegaan.
Het volgende deel, Dummie de Mummie en de Tombe van
Achnetoet (2017), hebben we daarom opnieuw in oktober
uitgebracht.”
Bron: persoonlijke mailwisseling, zomer 2018

Dit staat bekend als ‘Day and Date Release’ of
‘Multi-platform release’.
Het ‘televisie window’ is nog intact in Nederland.
De vertoning van jeugdfilms bij de Nederlandse
Publieke Omroep (lineair bij Zapp Bios en on-line
bij NPO Start) gebeurt pas nadat de betreffende film is uitgedraaid in de filmzalen. Het
‘DVD-window’ echter is in de afgelopen jaren
steeds kleiner geworden en is in feite verdampt.
Het ‘Video on Demand Window’ is eveneens uiterst
miniem of geheel afwezig.

3.4 Context: Europese jeugdfilms in
Nederlandse filmzalen
De vertoning van Europese jeugdfilms vormt een
uitdaging, want de marketingbudgetten zijn in
dit segment kleinschalig en er is sprake van een
taalbarrière. Dit vergt een extra investering in
nasynchronisatie of ondertiteling. Bij ondertiteling
richt de vertoning zich automatisch op kinderen die
kunnen lezen. Dit houdt in dat het publieksbereik
kleiner is, namelijk beperkt tot kinderen die snel
genoeg kunnen lezen (acht jaar of ouder, in plaats
van Alle Leeftijden).
In 2017 werd op de Expertmeeting tijdens Cinekid
het probleem van deze deelmarkt besproken: de
films hebben een lage naamsbekendheid, er is
een gebrek aan continuïteit in de uitbreng en er is
sprake van een kleine markt met een hoog risico.
Voor kleine filmtheaters blijkt het nauwelijks of niet
rendabel Europese jeugdfilms te vertonen en grote
filmtheaters vertonen noodgedwongen veel crossovers.
Om het tij te keren is door het Nederlands
Filmfonds een ondersteuningsmaatregel Bioscoopuitbreng Kwalitatieve Buitenlandse Kinder- en Jeugdfilm
(pilot 2019-2020) ontwikkeld, in samenwerking
met het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO) en
filmdistributeurs.
Het is in deze situatie nog de vraag wat precies als
oorzaak en wat als gevolg kan gelden: te weinig
vertoningen dus onvermijdelijk weinig publiek, of
juist andersom: te weinig potentieel publiek, dus
noodgedwongen weinig vertoningen.
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3.5 Context: Amerikaanse familiefilms in
Nederlandse filmzalen
Amerikaanse familiefilms zijn onderdeel van de
internationale blockbuster-markt, dat wil zeggen
dat er sprake is van grote investeringen in de
vorm van hoge productiebudgetten en marketingbudgetten. De wereldwijde release is gericht
op het terugverdienen van de investeringen, en zo
mogelijk winst maken.
De distributie verloopt via de Nederlandse kantoren
van de Disney Company, Warner Bros. Entertainment Nederland, Universal, 20th-Century Fox
en Columbia/Sony.
De Walt Disney Company is een grote speler op
productievlak, onder andere door een aantal
succesvolle overnames: Studio Pixar in 2006
en Studio Lucasfilm in 2012. In 2018 volgde de
overname van 20th-Century Fox. Disney heeft
hierdoor in de loop der tijd een breder palet
aan productieteams gekregen die tegelijkertijd
aan het werk zijn. In economisch opzicht is dit
een versterking van de marktpositie, in artistiek
opzicht heeft tot gevolg dat in het Disney-aanbod
aantoonbaar een grotere omvang heeft gekregen
en dat er meer inhoudelijke diversiteit is gekomen.
Disney-films tonen in het algemeen (iets) meerdimensionale karakters, tonen meer diversiteit
in de culturele achtergrond van personages en
tonen meisjes/vrouwen meer als gelijkwaardig aan
jongens/mannen.
De sequels blijken populair in dit segment, er
is sprake van een constant aanbod dat hoge
bezoekaantallen trekt. Voorbeelden zijn onder
andere de reeksen van Ice Age, Madagascar, Cars,
Tinkerbell, Kung Fu Panda en Verschrikkelijke Ikke.
Disney scoorde hoge bezoekcijfers met onder
andere Finding Dory in de zomer van 2016 en met
Frozen rondom Kerst 2013 (verlengd met een
Sing-a-Long versie die uitgebracht werd rondom
Kerst 2014). Distributeur Universal scoorde hoge
bezoekcijfers in Nederland met Minions (2015) en
Verschrikkelijke Ikke 3 (2017).
In de jaarlijkse Filmjaarboeken staat per film de
bezoekaantallen vermeld. Bij de vertoning van
Amerikaanse familiefilm blijkt sprake van een
brede spreiding van bezoekaantallen, die kan

variëren tussen relatief lage scores van onder de
100.000 bezoeken per jaar en pieken van meer dan
een miljoen bezoeken.
Het aanbod van Amerikaanse familiefilms bestaat
vrijwel geheel uit animatiefilms, die uitgebracht
worden in zowel een 3D-versie als een 2D-versie.
Daarnaast is de uitbreng gericht op twee soorten
doelgroepen: het publiek voor de Nederlands
nagesynchroniseerde versie en voor de Nederlands
ondertitelde originele versie (OV). Op praktisch
vlak resulteert dit in de aanmaak van minimaal vier
soorten vertoningsbestanden (DCP’s).
Het is duidelijk dat Nederlandse jeugdfilms in
het algemeen (veel) minder publiekstoeloop
opleveren dan Amerikaanse familiefilms. Alleen de
‘Platina films’ met meer dan 400.000 bezoekers
zijn als competitief te beschouwen. Nederlandse
blockbusters in het verleden waren Abeltje (1989),
Kruimeltje (1999), Pietje Bell (2002) en Schippers van
de Kameleon (2003). Een terugblik op het succes van
de Nederlandse jeugdspeelfilm staat in Bijlage 1.
Enkele Europese producenten hebben de blockbuster-markt met succes betreden, zoals Heyday
Films (Engeland) en StudioCanal (Frankrijk),
producenten van onder andere de Harry Potterfilms en Paddington. De Engelse Aardman Studio
heeft zich sinds Chicken Run (2000) ook op de block
buster-markt gewaagd, gevolgd door The Curse
of the Were Rabbit (2005) en Flushed Away (2006).
Daarnaast werden in Nederland nog drie films van
Aardman Studio uitgebracht: Arthur Christmas (2011,
distributeur: Disney), De Piraten! (2012, distributeur:
Sony) en de dialoogloze film Shaun het schaap
(2015, distributeur: Lumière). Hun meest recente
productie is Early Man (2018, distributeur: eOne).
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4. Situering vertoning van
		 jeugdfilms
In deze paragraaf staat algemene achtergrondinformatie, in
de vorm van een inventarisatie van de keuzes bij de programmering van jeugdfilms (4.1), een schets van een knelpunt
(4.2) en een discussiepunt (4.3).
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4.1 Keuzes bij de programmering van
jeugdfilms
Commercieel of niet-commercieel
De capaciteit van filmvertoning in Nederland is
onder te verdelen in een commercieel vertonerscircuit en een niet-commercieel vertonerscircuit.
Het onderscheid van de twee vertonerscircuits is
makkelijk concreet te maken: popcorn is alleen te
koop in de foyers van het commercieel circuit.
De grote bioscoopketens hebben het grootste
marktaandeel (samen 65,8%), waarbij de Franse
firma Pathé de marktleider is, met concurrentie van
de Britse firma Vue International en de Belgische
firma’s Kinepolis en Euroscoop. Het zal duidelijk
zijn dat het voor een distributeur daarom aantrekkelijk is hun jeugdspeelfilms uit te brengen bij de
bioscoopketens. Voorwaarde daarbij is wel dat deze
filmbedrijven voldoende rendement verwachten
van de vertoningen. En soms vormt een hoog
recettecijfer niet het enige ideaal van de producent
en de distributeur.
De kleine niet-commerciële filmtheaters hebben
doorgaans de beschikking over 1 filmzaal die ze niet
alle dagen van de week gebruiken. Zij kunnen daarom
tot nog toe premièrefilms pas zes weken na de release
boeken. De grote niet-commerciële filmtheaters
kunnen wel meedraaien bij de release, het zijn dus
‘First Run Cinemas’. De scheidslijn is het criterium
van capaciteit: de filmvertoner moet beschikken over
minimaal twee zalen met minimaal vijftig stoelen.
Er is daarnaast ook sprake van een ‘derde circuit’
van kleine filmvertoners die niet aangesloten zijn
bij de landelijke sectorvereniging (NVBF) maar wel
een jeugdaanbod presenteren. Voorbeelden zijn
onder andere CineNoord en Cinema Islemunda
in Rotterdam (zie bijlage 3). Daarnaast zijn er
al dan niet structurele groepsvoorstellingen
georganiseerd door scholen (PO en VO), buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijven (KDV),
buurthuizen en jeugdclubs.

Het aantal jeugdfilmvertoningen per vertoner
Het aantal vertoningen van jeugdfilms varieert
sterk per vertoner. Er is een maximum per filmzaal
vast te stellen op circa 728 openbare voorstel-
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lingen per jaar. Dit is berekend op basis van twee
voorstellingen per dag in alle 52 speelweken. Als
andere uiterste is er een minimaal aantal openbare
voorstellingen per jaar per filmzaal te benoemen
van circa 119 voorstellingen. Dit is berekend
op basis van twee voorstellingen per normale
speelweek, zeven voorstellingen in de vijf weken
van schoolvakanties (herfst, kerst, voorjaar, mei) en
met een zomerstop van twaalf weken.
Een voorbeeld: De Filmschuur in Haarlem heeft
in hun twee zalen in 2017 in totaal 316 openbare
vertoningen gegeven aan 23 verschillende jeugdfilms, dit leverde in totaal 7.376 bezoeken op
(gemiddeld 23,3 per vertoning). Dat is een lichte
stijging in vergelijking met de cijfers van zes jaar
eerder, in 2011: acht jeugdfilms meer, 59 voorstellingen meer en 2.336 bezoeken meer. De verklaring
hiervoor ligt in de verruiming van de vertoningstijden, waardoor meer ruimte ontstond voor
jeugdfilmaanbod.
Ter vergelijking een ander voorbeeld: De
familiefilm-programmering van Lantarenvenster
(Rotterdam, 5 filmzalen) is fors gegroeid: van 361
voorstellingen in 2011 met ruim 5.000 bezoeken
(gemiddeld 14 bezoeken per voorstelling) naar 589
voorstellingen in 2017 met ruim 11.000 bezoeken
(gemiddeld 19,7 bezoeken per voorstelling).
Het aantal besloten schoolvoorstellingen in de
filmzalen vormen een aparte categorie en zijn
onderdeel van het aanbod op het vlak van filmeducatie (zie paragraaf 5).

De planning van jeugdfilmvertoningen per
speelweek
Ook bij de jeugdfilmprogrammering is bij het
inroosteren een keuze te onderscheiden tussen
werken op basis van prolongatie (met recette
percentages en garantiebedragen), of op basis van
vaste boekingen (met vaste huurprijzen).
Een programmering met 100% procent vaste
boekingen gebeurt bijna uitsluitend bij de kleine
filmtheaters. De grotere filmtheaters combineren premières op basis van prolongatie met de
presentatie van ‘film specials’ op basis van vaste
boekingen.

Programmeren op basis van prolongatie betekent
dat per week de filmladder opgesteld wordt.
Op maandagochtend kijken de distributeurs en
vertoners naar de meest recente weekendrecettes
en deze cijfers spelen mee bij hun onderlinge
onderhandelingen over prolongatie en frequentie.
De belangen van een distributeur en een vertoner
kunnen hierbij sterk uiteenlopen, want het is in
de praktijk een gedrang bij de invulling van elk
time-slot. Dit wekelijkse overlegmoment staat dan
ook wel bekend als ‘Maandag, gehaktdag’ (Croon
& Bosklopper 2013,161).
Filmdistributeurs en filmvertoners hebben een
gezamenlijk economisch belang bij het bereiken
van een zo hoog mogelijke recette per voorstelling,
maar inzichten in hoe dit doel optimaal te

Pien Houthoff (LUX, Nijmegen)
“Het organiseren van evenementen voor het jonge
filmpubliek blijft een noodzakelijke investering en is ook
leuk om te doen. Bij de eerste editie van het InScience
International Film Festival Nijmegen in 2015 bijvoorbeeld
werd de toen nieuwe film Inside Out van Pixar vertoond,
met wetenschappers die interactief en in spelvorm
het thema van de werking van de menselijke emoties
uitwerkte. Dat was een heel geslaagde vorm van context
geven. Cinekid op Locatie is altijd een feest. In 2017 stond
in onze grote theaterzaal het Kidslab, met onder andere
de Hemelbios. De korte films werden op een zwevend
plafonddoek geprojecteerd en de kinderen konden ze
op zitzakken liggend bekijken. En in de herfstvakantie
2018 vertonen we de natuurfilm WAD! en organiseren
we struintochten langs de Waal in het natuurgebied de
Stadswaard, met gidsen van De Bastei, centrum voor
natuur en cultuurhistorie.”
Bron: persoonlijke mailwisseling, zomer 2018

Ilona van Heeckeren (Verkadefabriek,
Den Bosch)
”We investeren veel tijd en moeite in de randprogrammering bij de vertoning van jeugdfilms. Dit gebeurt
met name in alle schoolvakanties, onder de noemer
van Kinderkunstfabriek - de parapluterm voor alle
kinderactiviteiten in de Verkadefabriek. Mijn collega
Emilie Moolenaar is hierbij de spin in het web. Ons
aanbod begint al bij de eerste kennismaking met film
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bereiken kunnen verschillen. De onderhandelingen bij de boeking gaan over vragen zoals: is
de jeugdfilm beschikbaar voor de vertoner, vanaf
welke datum en hoeveel speelweken? Moet de
jeugdfilm in kwestie dan meerdere voorstellingen
per dag krijgen of niet? Hoeveel voorstellingen per
speelweek, met welke aanvangstijden? Jeugdfilms
kunnen vertoond worden in de ochtend (vooral
geschikt voor peuters en kleuters), in de matinee
(13:00 en 15:00 uur) en soms in de vroege avondvoorstelling (vooral geschikt voor tieners).
Filmhuis Den Haag koos voor de optie van een
‘lappendeken programmering’, waarbij de aanvangstijden per dag kunnen verschillen en films op
gevarieerde wijze in de filmladder staan. Sinds 2012
begint de eerste filmvoorstelling al om 10:00 uur.
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit onderdeel noemen
we Peuterpret 2+ en staat bij ons maandelijks op
zondagmiddag om 11:00 uur. We exporteren deze aanpak
ook naar Waalwijk (Theater De Leest), Tiel (Agnietenhof )
en Drachten (Schouwburg De Lawei). In de Kerstvakantie
zijn we locatie voor het Taartrovers Film Festival en in
de herfstvakantie organiseren we workshops en een Kids
Only-filmmarathon met tosti’s. In oktober 2016 was dat
een Mees Kees-marathon met drie films achter elkaar.
Het evenement was geheel uitverkocht. Voor ouders was
het ideaal: hun kinderen waren de hele dag onder dak en
kwamen enthousiast thuis. De vierde Mees Kees-film werd
toen in december uitgebracht.
De inbedding van de kinderfilms is altijd veel werk, maar
gelukkig hebben we veel stageairs van onder andere de
opleiding Maatschappelijk Werk die we kunnen inzetten
hiervoor. De jeugdactiviteiten worden goed bezocht.
Door verbreding van de programmering steeg het aantal
kinderfilmvertoningen in 2016 tot 547 voorstellingen,
waar in totaal 10.281 bezoeken mee bereikt werden. In
2017 steeg dit tot ruim 11.000 bezoeken. Onze zalen
zijn vanouds VPF-vrij, we hebben geen moeite om films
in première te krijgen. Dikkertje Dap was bij ons een
mega-succes. Maar ook als we in het verleden een film
in een second run kregen scoorden we goed, want de
Verkadefabriek heeft een ander publiek dan Vue in het
Gasthuiskwartier en het nieuwe Kinepolis-multiplex in het
Paleiskwartier. “
Bron: persoonlijke mailwisseling, zomer 2018

Elke filmvertoner staat voor de keuze of een
jeugdfilm die elders in de stad of regio vertoond
wordt ook op het eigen programma komt te staan
en zo ja op welke manier. In het commerciële
circuit is sprake van competitie tussen de drie grote
ketens, in sommige steden staan hun bioscopen
dicht bij elkaar. Bij niet-commerciële filmvertoners
is de vraag of een overlap met het commerciële
circuit te verdedigen is.
Het verschijnsel van cross- overs vormt een
discussiepunt, zie paragraaf 4.3.

De inbedding van jeugdfilmvertoningen
De gastvrijheid in bioscopen en filmtheaters is
vanouds gericht op volwassenen. Op welke manier
kunnen kinderen zich welkom voelen?
De vertoning van jeugdfilms kan ingebed worden
in diverse vormen van fantasievolle randprogrammering. Dit kan bestaan uit een aanbod
van een Q&A of een Meet & Greet met cast en
crew. Een Sing-a-Long versie van jeugdfilms zijn
nog zeldzaam in de filmzalen. Een uitzonderlijk
voorbeeld is de Sing-a-Long versie van Frozen die in
2014 werd uitgebracht, een jaar na de release.
Buiten de filmzaal kunnen in de foyer activiteiten
aangeboden worden zoals een knutseltafel,
workshops, schminken en verkleedpartijen
(compleet met inspirerend interactief decor voor
het perfecte Instagram fotomoment), of voorlezen,
liedjes zingen, een quiz of kinderdisco. In een
educatieve ruimte kunnen workshops ingericht
worden, of een media-lab met games.
Dit aanbod van activiteiten kan aangevuld worden
met kindvriendelijke voorzieningen, zoals filmgerelateerde kleurplaten en spelletjesboeken en
uiteraard een doelgroepgericht aanbod van
eten & drinken, plus faciliteiten voor een kinderverjaardagfeestje. De uitdaging hierbij is een
gezond aanbod te bieden, want een overdosis
suiker en vet is helaas nog de regelmaat bij
bioscoopbuffetten.
Kleurplaten zijn eenvoudig te maken in diverse
software, op basis van bestaande foto’s. Toch
is deze voorziening nog niet standaard bij alle
vertoners doorgedrongen bij hun jeugdfilmvoor-
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stellingen. Kinderen lopen van jongs af aan met een
mobiele computer rond, maar toepassingen van
second screen-opties zijn toch nog niet gangbaar
bij de vertoning van jeugdfilms.
Kleuters en kleine kinderen vinden het heerlijk
achter elkaar aan te rennen en enthousiast te
schreeuwen, maar in de foyer zijn ook tafels,
kopjes koffie en oude mensen die voor hun rust
naar de film gaan. Hoe combineer je deze verschillende publieksstromen? Kinderen moeten zich
niet bezeren, maar ook geen overdreven overlast
veroorzaken. Dit vergt souplesse van iedereen.
Bij mooi weer is het aanlokkelijk de kleintjes een
eigen veilige buitenruimte te bieden. Dit biedt
opties voor buitenactiviteiten zoals speurtochten
of een mini voetbaltoernooi. De logistiek is hierbij
een aandachtspunt. Cinema Het Ketelhuis in
Amsterdam is een van de weinige vertoners die
beschikt over een autovrije uitloop zonder gevaarlijke waterpartijen.

4.2 Knelpunt: de keuze voor
filmrepertoire en filmerfgoed
De heruitbreng door distributeurs van jeugdfilms
en veelvuldige hernemingen in de programmering
zouden in de jeugdfilmsector goed mogelijk zijn.
De jonge doelgroep wordt immers steeds ververst,
dus de beste jeugdspeelfilms uit het recente
verleden (repertoire) en het verre verleden
(filmerfgoed) zouden met succes in reprise
vertoond kunnen worden.
Inspiratie genoeg. De lijst van Cinekid Klappers
bijvoorbeeld biedt een waardevolle basis bij de
selectie van reprises. Wat Nederlandse jeugdfilms
betreft geven Esther Schmidt en Sabine Veenendaal
in hun boek Van Abeltje tot Zoop (2011) een informatief en enthousiast historisch overzicht.
De programmering van Zapp Bios van de NPO biedt
een goed voorbeeld van reprises van Nederlandse
en Europese jeugdfilms. Deze indrukwekkende
televisieprogrammering is echter niet eenvoudig
te vertalen naar een presentatie op het grote doek.
In de vertonerspraktijk zijn namelijk een aantal
knelpunten te signaleren bij het programmeren van
filmrepertoire en filmerfgoed.

Ten eerste is de druk op de filmzalen groot. De
focus ligt bij de filmprogrammering op het vertonen van de omvangrijke hoeveelheid premièrefilms. Er is weinig ruimte voor het inroosteren van
reprises of klassiekers. De marketing-campagne
voor een dergelijke vertoning vergt dat er een event
van gemaakt wordt, met een sterke aanleiding
(een recente filmrestauratie, of een jubileum),
een duidelijke doelgroep en uitdagende randprogrammering (muziek, gasten, voorfilm, eten).
Een tweede knelpunt is de beschikbaarheid
van de kopie. Films die geproduceerd zijn voor
2011 moeten overgezet worden van een analoge
35mm-kopie naar een digitaal bestand (DCP).
Deze investeringsdrempel vermindert de beschikbaarheid van jeugdfilmrepertoire. Een derde
knelpunt bestaat uit het regelen van de vertoningsrechten. Het distributiecontract is bij filmerfgoed

meestal verjaard. In de praktijk is dan sprake van
een grote variatie aan rechthebbenden die niet
altijd genereus en meewerkend hoeven te zijn.
Een vierde knelpunt is het ervaringsfeit dat veel
distributeurs en vertoners van mening zijn dat
het aanbieden van het nieuwste filmaanbod de
basis van hun bestaansrecht vormt. De uitbreng
van premièrefilms beschouwen ze als hun
kernopdracht, waar ze zo min mogelijk van willen
afwijken.
Veel prachtige jeugdfilms zijn daarom niet meer
beschikbaar voor een vertoning in de filmzalen.
Dit geldt zelfs voor klassieke publiekstrekkers zoals
de Zweedse Pippi Langkous films (1969-1970), Ronja
de Roversdochter (1984) en de Britse versie van De
G.V.R. (1987), maar ook de meer recente Franse
animatiefilms Kirikou en de Heks (1998) en Azur en

met kinderen en genodigden beleefden opnieuw plezier
aan deze ruim vijftig jaar oude film. Filmtheater Luxor
(Zutphen) vertoonde op 14 november 2018 Vier rakkers
en een oude jeep (1959) en op 26 december 2018: De
avonturen van een zigeunerjongen (1960).

Pionier Henk van der Linden
Tijdens Cinekid 2003 werd een retrospectief vertoond van
regisseur Henk van der Linden. Vele jaren later digitaliseerde Eye Filmmuseum vijf kinderfilms van pionier Henk
van der Linden. De films zijn beschikbaar gesteld op het
YouTube-kanaal van Eye, onder andere: Vier rakkers en
een oude Jeep (1959), Avonturen van een zigeunerjongen
(1960) en De avonturen van Pietje Bell (1964). Hier is
overigens tevens een andere vroege kinderfilm te zien:
Trouwe kameraden (Ernst Winar, 1949).
De avonturen van Pietje Bell (1964) werd op woensdag
18 mei 2016 succesvol vertoond in Filmtheater Luxor
(Zutphen), in aanwezigheid van hoofdrolspeler Jeu
Consten. Hij nam ook de speciaal in het leven geroepen
‘Luxor Award’ in ontvangst namens regisseur Henk van
der Linden, die helaas niet meer in staat was te reizen,
maar wel een dankwoord per brief doorgaf. De zaal
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Op de website rexfilm.wordpress.com staat het overzicht
van leven en werk van Henk van der Linden. In Schmidt
& Veenendaal (2011) is een hoofdstuk aan Henk van der
Linden gewijd (pp. 40-47). Stichting Filmuitgaven heeft
het voornemen de autobiografie van Henk van der Linden
te publiceren in 2020, in samenwerking met uitgeverij
IJzer en Eye Filmmuseum.
Overige bronnen:
• https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis/
persoon/henk-van-der-linden
• https://www.eyefilm.nl/collectie/over-de-collectie/zoeken-en-kijken/dossiers/kleine-kijkers-groot-publiekde-kinderfilms
• https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-avonturen-van-frank-heinen-bij-zijn-held-jeugdregisseurhenk-van-der-linden~b4666023/ (een filmfan
bezoekt de regisseur, 2018)
• https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ikwas-zo-dom-nog-niet~b7bc2eff/ (interview met Henk
van der Linden, 2003)

Asmar (2006). De Nederlandse klassieker Pinkeltje
(1978) is uit het zicht verdwenen. Daarnaast is ook
het repertoire van wereldcinema tot nader orde
onbereikbaar geworden, denk aan fascinerende
films zoals De gouden voetbal (Guinee, 1994), De
koning der maskers (China, 1996), Makdee/The Web
of the Witch (India, 2002) of de Nederlandse film
Zulaika (2003).
Gelukkig zijn in de afgelopen jaren een aantal
succesvolle hernemingen van jeugdfilms te
signaleren. Zo programmeert het filmtheater
Kriterion in Amsterdam programmeert een reeks
‘Kinderklassiekers’, ook in de zalen van Eye
Filmmuseum zijn jeugdfilmklassiekers te zien.
Jeugdfilmprogrammeur Erik Daams (Filmhuis
Den Haag) vertoonde bij zijn afscheid in juni
2018 de Zweedse jeugdfilm Kinderen van de
glasblazer (1998) en hield een vurig pleidooi
voor het inzetten van reprises:
“De Nederlandse bioscopen putten vooral uit luidruchtige Hollywoodproducties. Nog meer dan bij
de programmering voor volwassenen kan bij onze
kinderfilm-programmering gebruik gemaakt worden
van de ‘backlist’. Immers, elke vier jaar ververst de
doelgroep zich volledig. Bovendien komt er nauwelijks of niet een voldoende aantal premières uit om
voor 8-plussers en zeker voor 4-plussers het hele jaar
rond te programmeren. Ik grijp deze kans om voor de
ultieme keer een pleidooi af te steken over het nut van
reprises. [-] Mirakel van Natasha Arthy dateert uit
2000, maar ik gun het alle kinderen – en hun ouders
– om deze fantastische, tijdloze ‘musical’ minimaal
één keer in hun leven op het grote doek te beleven.
[-] Hetzelfde argument “Ieder kind moet dit kunnen
zien!” geldt voor andere briljante films als Kidz in da
hood (2006), Starring Maja (2009), of De geweldige
beer (2011). [-] Tussen Lang leve de koningin van
Esmé Lammers uit 1995 en Kauwboy van Boudewijn
Koole uit 2012 zijn ook in Nederland ettelijke prachtige films geproduceerd die niet lang op de archiefplanken horen te verstoffen.”
Bron: Erik Daams (2018) De keuze van Erik in juni 2018. 		

De catalogus van filmdistributeur In The Air bevat
een groeiend repertoire aan oudere Nederlandse
jeugdfilms. Enkele voorbeelden: De jongen die niet
meer praatte (1996), Mijn Franse Tante Gazeuse (1997),
Waar is het paard van Sinterklaas? (2007), Morrison
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krijgt een zusje (2008), Hoe overleef ik... mezelf (2008),
De Indiaan (2009), Dolfje Weerwolfje (2011), Brammetje
Baas (2012), Finn (2013).
Filmdistributeur In the Air heeft in samenwerking
met Haghefilm Digitaal en filmproducent BosBros
de Nederlandse jeugdfilm Het Zakmes (1992) gerestaureerd. Het Cinekid Festival vierde in 2017 het
25-jarige jubileum van deze film met een feestelijke
festivalvertoning.
Ook de vijf films gebaseerd op boeken van Annie
M.G. Schmidt werden gedigitaliseerd en werden
opnieuw vertoond in de bioscoop: Abeltje (1998),
Minoes (2001), Ja Zuster, Nee Zuster (2002), Pluk van
de Petteflet (2004) en Wiplala (2014). Sinds 1997
is de datum van 20 mei benoemd tot ‘Annie M.G.
Schmidt Dag’. Pas tien jaar later drong dat tot de
filmwereld door. Filmhuis Den Haag vertoonde in
2017 de vijf boekverfilmingen rond deze datum.
Een jaar later volgden andere filmvertoners dit
voorbeeld en werden de vijf films in wisselende
pakketten in reprise genomen op het grote doek.
In totaal waren vijftig filmvertoners betrokken bij
deze hommage: de bioscoopketens Pathé, Vue en
Kinepolis, plus enkele filmtheaters. De NPO zond
Minoes (2001) uit op zondagmiddag 20 mei 2018, in
het kader van Zapp Bios.
Distributeur In The Air heeft tevens een omvangrijk
pakket van Europese jeugdspeelfilms overgenomen
van distribiteur Twinfilm. Op Europees vlak is
verder onder andere de heruitbreng van de Franse
film De Rode Ballon (1959) te signaleren door
distributeur Cinéart (in 2008).
Op het vlak van Amerikaanse familiefilms is de
heruitbreng van twee Disney-klassiekers in een
3D-versie te vermelden: in 2011 Lion King (1994) en
in 2013 Finding Nemo (2003).

4.3 Discussiepunt: Cross-overs
Het lijkt een helder uitgangspunt om elke jeugdfilm
in de meest geschikte zaal te vertonen. In de
praktijk blijkt dat moeilijker dan gedacht vanwege
verschillende belangen. De harde grens tussen het
commerciële en niet-commerciële vertonerscircuit
is vervaagd, maar de oude controverse is nog niet
geheel verdwenen. Welke mate van overlap is te
verdedigen bij jeugdfilms?

Filmprogrammeur Jan Uttien
(Filmschuur, Haarlem) vermijd
dubbel te draaien:
“Ik draai onderscheidend van wat bij ons in de stad in
de Pathé staat. Cross-overs vermijd ik zo veel mogelijk.
Voor een deel is dit een praktische keuze, want met
twee zalen is de ruimte beperkt. Het is echter ook een
weloverwogen inhoudelijke keuze. Filmtheaters moeten
zich met hun aanbod en presentatie zo veel mogelijk
het verschil met commerciële bioscopen benadrukken.
Dit vergt een lange adem en een investering in tijd en
geld, want kinderen zijn niet bij voorbaat bekend met
ons alternatief. Maar er zijn duidelijk kansen. Filmtheaters zijn lokaal geworteld en kleinschalig, we hebben
kwaliteit hoog in het vaandel. Dit sluit aan bij wat ik
bij gebrek aan een beter woord de hipster-cultuur noem:
de keuze voor authenticiteit. De voedingsbodem is beter
dan ooit, alleen met het aanbod in ons segment is het
treurig gesteld. De toeloop bij een film zie ik als belangrijkste succesfactor. Een lange prolongatie boeit me
niet: als een jeugdfilm veel weken op het programma
staat zie ik dat vooral als een veeg teken, want het
betekent dat er gebrek is aan overig aanbod.
Bron: persoonlijke emailwisseling, zomer 2018

Op het vlak van jeugdfilms is de tendens te constateren dat internationale commerciële familiefilms
direct bij de uitbreng ook in een aantal nietcommerciële filmtheaters vertoond werden in hun
reguliere programmering. Recente voorbeelden
zijn Inside Out (2015), Finding Dory (2016), Sing
(2016), Coco (2017), Shaun het schaap (2015), de
beide Paddington films (2015 en 2017) en Pieter
Konijn (2018). De omvang en ontwikkeling van deze
tendens is nog niet exact in kaart gebracht, maar
zorgt wel voor discussie: is hier sprake van concurrentievervalsing? En: zorgt dit voor verdringing van
kleinschalige jeugdspeelfilms?
Aan de andere kant worden succesvolle Nederlandse jeugdfilms ook in het commerciële circuit
uitgebracht, dit reduceert de opbrengsten bij de
niet-commerciële vertoners. Het komt zelfs voor
dat gesubsidieerde jeugdfilms exclusief vertoond
werden in het commerciële circuit.
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Pien Houthoff (LUX, Nijmegen) constateert in een
interview met De Filmkrant in november 2017:
“Er is een trend dat iedereen naar het middensegment
trekt. De commerciële bioscopen programmeren steeds
meer cross-over films en arthouse theaters draaien ook
commerciële titels. We vissen steeds meer in dezelfde vijver.
Daarbij komt dat de commerciëlen heel hard aan het
bouwen zijn en daardoor een steeds grotere concurrent
worden voor de kleine theaters. Dat is heel jammer aangezien Nederland een filmtheaterklimaat kent dat uniek is in
de wereld. Daar moeten we hard voor vechten.”
Bron: Edo Dijksterhuis (2017) ‘Het idee van uitgaan is aan het
veranderen’ URL: http://filmkrant.nl/nieuws_2017/16178

Afronding van paragraaf 4
Hoe krijgen we greep op de grote variatie aan jeugdfilms, op welke manier zijn deze films te bespreken?
In het algemeen kan gesteld worden dat jeugdfilms
inspelen op herkenning, dus gesitueerd zijn in de
huiselijke sfeer. Vanuit dit vertrekpunt zijn vele
succesvolle variaties mogelijk.
Enkele voorbeelden:
• Avontuurlijk-speelse spanningsbogen: Nono, het
Zigzagkind (2012), Code M (2015) of de trilogie
van Mijn vader is een detective.
• Humorvolle verhalen met veel herkenbare
situaties, zoals Mijn opa de bankrover (2011), De
Boskampi’s (2015), of de reeks over Mees Kees.
• Fantasiewerelden: Koning van Katoren (2012),
Bobby en de Geestenjagers (2013), Wiplala (2014),
Meester Kikker (2016), Superjuffie! (2018)
• Dramatische verhaallijnen over afwezige
ouders: Patatje oorlog (2011), Het leven volgens
Nino (2014).
• Verhalen over ziekte: Achtste groepers huilen niet
(2012), De groeten van Mike! (2012).
• Verhalen over verstoring van stabiliteit van het
gezin door wankele volwassenen, zoals in Tony
10 (2012) of Hotel de Grote L (2017).
In een ver verleden schreef filmjournalist Hans
Beerekamp een vooraankondiging van de vierde
editie van het Cinekid-festival (1990). Zijn bericht
had de volgende licht-provocerende aanhef:
“Kinderfilms bestaan niet echt. De ervaring leert dat
van de beste zogenaamde kinderfilms (Mijn vader
woont in Rio, My Life As A Dog) volwassenen evenzeer

genieten. Er zijn wel films die kinderen mooier vinden
dan volwassenen (Mio, mijn Mio; My Little Pony),
films die door kinderen beter begrepen worden dan
andere films (het complete oeuvre van Karst van der
Meulen en Henk van der Linden) en films waarvan
volwassenen vinden dat ze meer geschikt zijn voor
kinderen. Om die laatste categorie gaat het vooral in
het in samenwerking met het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV) georganiseerde kinderfilm- en televisiefestival Cinekid, dat
deze herfstvakantie voor de vierde keer in de Amsterdamse Meervaart gehouden wordt.”
Bron: Hans Beerekamp in NRC/Handelsblad, 11 oktober 1990.
URL: https://www.nrc.nl/nieuws/1990/10/11/ik-en-mijn-		
kinderfilm-6943672-a1189481

De scheidslijn tussen jeugdfilms en volwassenenfilms is inderdaad relatief. Het onderscheid dat
Beerekamp maakt is nog steeds bruikbaar als
aanjager van discussie en is eenvoudig aan te
vullen met actuele Nederlandse bioscoopfilms als
voorbeelden:
• Zowel volwassenen als kinderen genieten
evenzeer van Kauwboy (2012) - zie bijlage 6.
• Kinderen vinden Dolfje Weerwolfje (2011) mooier
dan volwassenen.
• Kinderen begrijpen Misfit (2017) beter en waarderen de filmserie Dummie de Mummie meer.
• Volwassenen vinden dat Uilenbal (2016) of Toen
mijn vader een struik werd (2017) heel geschikt is
voor kinderen.
• Nostalgie van ouders en grootouders spelen
een rol bij de toeloop bij jeugdspeelfilms zoals
Dikkertje Dap (2017) en de Fabeltjeskrant (2018).

De creatieve programmering en bijbehorende
inventieve marketing van openbare vertoningen
van jeugdfilms is een vak apart. De festivals Cinekid
en Taartrovers excelleren hierin. Ook diverse nietcommerciële vertoners zoals onder andere Eye
Filmmuseum (Amsterdam), Verkadefabriek (Den
Bosch) en Lux (Nijmegen) vormen een lichtend
voorbeeld. Daarnaast zijn er tal van kleinschalige
initiatieven die met grote betrokkenheid, energie
en aandacht een aansprekende jeugdfilmprogrammering bieden.
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Het merendeel van de jeugdprogrammering
gebeurt echter nog steeds op de automatische
piloot (inroosteren van de actuele uitbreng),
met slechts een standaard marketing aanpak ter
ondersteuning en zonder enige verbinding met
filmeducatie.
Hoog tijd dus voor het opstarten van een intensieve training waarin expertise en enthousiasme
verspreid worden tot in alle uithoeken van de
sector.

5. Situering filmeducatie bij 		
jeugdfilms
Deze paragraaf bevat een aanzet tot begripsbepaling (5.1),
een inventarisatie van de drempels (5.2) en de goede
voornemens (5.3), plus een voorbeeld van good practice.
In Bijlage 4 staat een aanvullende kenschets van filmeducatie
en bevat meer voorbeelden van good practice.
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5.1 Afbakening
Filmeducatie vormt voor jeugdfilms een tweede
presentatieplatform naast de theatrical release.
De inhoudelijke uitdaging bij filmeducatie is de
verkenning van de beschikbare diversiteit aan
jeugdfilms te ondersteunen. Filmeducatie richt
zich op kennismaking met film in al zijn verscheidenheid: als kunst, vermaak, cultureel erfgoed en
maatschappelijk document, zowel in het heden als
het verleden. De jeugdfilms staan in de context van
het sociale, historische en artistieke belang van
beeldcultuur en het begrijpen van de complexiteit
en de culturele rijkdom hiervan. De educatieve
markt heeft geen winstoogmerk en verschilt dus
sterk van de zakelijke markt. Filmeducatie
stimuleert echter wel het publieksbereik van jeugdfilms en dat kan in economisch opzicht
toch interessant zijn.
Filmeducatie heeft veel verschijningsvormen.
In logistiek opzicht bestaat de keuze tussen lessen in
de klas, besloten schoolvoorstellingen in filmzalen
(bioscopen, filmtheaters, filmfestivals) of aanschuiven
bij reguliere openbare filmvoorstellingen.
In didactisch opzicht is er een keuze te maken
tussen eenmalige lessen of een complete doorlopende leerlijn, ingevuld met werkvormen gericht
op kritische beschouwen van films of creatief aan
de slag gaan met film.
Inhoudelijk bestaat de keuze uit een focus op
speelfilms, documentaires of korte films.
Daarnaast is er nog steeds een strijd te voeren om
filmeducatie op de regionale, nationale en internationale beleidsagenda te krijgen bij overheid,
overkoepelende culturele instellingen, fondsen,
netwerken, de filmbranche en onderwijs.

5.2 Drempels bij filmeducatie
De ontwikkeling van filmeducatie via schoolvoorstellingen in filmzalen vergt een hechte samenwerking
tussen filmvertoners en onderwijsgevenden, plus
cultuureducatie-professionals en politici. In de
praktijk is echter helaas sprake van tegenstrijdige
belangen en daarom zijn een aantal concrete
drempels te signaleren die helaas het karakter van
chronische belemmeringen lijken te hebben.
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Filmvertoners zien dat filmeducatie moeilijk
aansluit bij hun bedrijfsvoering. De seizoensplanning bij filmvertoners is meer flexibel dan de
jaarroostering bij het onderwijs. Bij filmvertoners
kan de planning nog per week verschuiven, bij
het onderwijs is dat ongewenst. Voorts zijn in de
praktijk de contactpersonen bij het onderwijs vaak
moeilijk te traceren of er is sprake van een groot
verloop. Daarnaast vormen scholengroepen een
risico voor filmvertoners: dit jonge publiek kan
matineevoorstellingen verstoren door luidruchtig
te zijn, collectief baldadig gedrag te vertonen
en/of veel afval in de zaal achter te laten.
Het belangrijkste knelpunt is dat de schoolvoorstellingen doorgaans extra inzet van personeel
zal vergen, zonder dat daar voldoende recette
tegenover staat. Vanuit een extreem zakelijk
perspectief gezien is filmeducatie te beschouwen
als een lange-termijn investering met een uiterst
onzeker financieel rendement.
Het onderwijsveld heeft moeite met het inpassen
van filmeducatie in de lespraktijk, omdat het
(nog) geen onderdeel van het curriculum is. Bij
het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming
(CKV) en het nieuwe vak Burgerschapsvorming is
filmeducatie slechts een kleinschalig specialisme.
Film wordt in dit perspectief vooral gezien als
middel om leerlingen te onderwijzen over diverse
op zich relevante thema’s, zoals WOII, pesten,
of klimaatproblematiek. Daarnaast zijn er bij het
bezoeken van schoolvoorstellingen in filmzalen
ook logistieke drempels: hoe is een buitenschoolse
filmvertoning in te passen in het lesrooster, hoe
beperk je de reistijd tot het minimum en hoe ga je
met een klas leerlingen veilig op pad?
En hoe denkt de jonge doelgroep over het
aanbod van filmeducatie? Publieksonderzoek
bij filmeducatie staat nog in de kinderschoenen.
Hoe evalueren de leerlingen hun ervaringen met
filmeducatie?
Regisseur Boudewijn Koole gaf een bevlogen
key-note tijdens de NFF Conferentie 2018 waarin
hij terecht stelde dat filmeducatie de vorm zou
moeten hebben van een dialoog tussen docent
en leerling. De realisatie hiervan is een blijvende
uitdaging.

Voor professionals in de sector van cultuurparticipatie is filmeducatie een klein deelgebied van
algemene cultuureducatie. Hun visie op cultuureducatie is doorgaans instrumenteel: het is een
middel om een maatschappelijk doel te bereiken
zoals het bewerkstelligen van een hogere inclusiviteit van de cultuurbeoefening en een grotere diversiteit van de cultuurbezoekers. Film als autonome
kunst staat nog niet op hun netvlies.
Veelzeggend is dat film geheel ontbreekt in het
programma Cultuureducatie met kwaliteit van
het Ministerie van OC&W. Dit project bestaat
sinds 2014 en richt zich op leerlingen van het
basisonderwijs en hun verbinding met muziek,
dans, tekenen, toneel en erfgoed. De toekenning
van subsidie wordt uitgevoerd door het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) fungeert
als inhoudelijk platform.

Een lokale Good Practice van
filmeducatie
Filmhuis Gouda is goed bezig met filmeducatie. Zakelijk
leider Marjoleine van Duin legt uit:
“ We werken samen met het lokale onderwijsnetwerk
van Stichting Federatie Brede School Gouda en met een
netwerk van lokale culturele instanties Cultuur Educatie
Gouda en hun educatieve medewerkers (het CEPVOoverleg). We organiseren buitenschoolse activiteiten in
de vorm van filmvoorstellingen in schoolvakanties, plus
filmvoorstellingen onder schooltijd.
De breed gedragen doelstelling van filmeducatie is het
bevorderen van het kritisch omgaan met het aanbod van
de media door actieve en creatieve participatie. Enkele
voorbeelden:
• Sinds 2014 organiseren de Brede School Gouda, het
Verzetsmuseum Zuid-Holland en het Filmhuis Gouda
gezamenlijk het project ‘4 en 5 mei, herdenken en
vrijheid vieren’. In 2014 en de twee daaropvolgende
jaren bezochten groep 7 en 8 van het basisonderwijs
Filmhuis Gouda voor de vertoning van de film
Oorlogswinter (2008 – Kijkwijzer 12 jaar). Vanaf
2017 is gekozen voor vertoning van Oorlogsgeheimen
(2014 – Kijkwijzer 6 jaar). Medewerkers van het
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De overheid heeft een duidelijke plicht structurele
financiering van filmeducatie te garanderen. Het
overheidsbeleid is echter onderhevig aan grote
verschuivingen van politieke voorkeuren, zowel op
landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.
De samenstelling van kabinet en parlement
veranderd elke vier jaar. Hetzelfde gebeurt bij
de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
Het lokale overheidsbeleid is afhankelijk van de
samenstelling van de gemeenteraden en colleges
van B&W.
In mijn beleving is filmeducatie een van de
beleidsgebieden die in de praktijk vaak als
wisselgeld bij het sluiten van een politiek
compromis gebruikt wordt.

Filmhuis Gouda geven vooraf een korte inleiding,
met als doel de leerlingen inhoudelijk bewuster te
laten kijken. In de films komen veel voorwerpen uit de
Tweede Wereldoorlog voor die de kinderen in het ‘echt’
in het Verzetsmuseum zullen tegenkomen. Ook laat
de film zien dat de hoofdrolspelers voor verschillende
morele dilemma’s komen te staan. Dit komt na afloop
aan de orde tijdens een interactief vraaggesprek.
• Tijdens de Kinderboekenweek in oktober vertoont
Filmhuis Gouda elk jaar een boekverfilming, zo
mogelijk in de kleine zaal van de Goudse Schouwburg.
De randprogrammering bestaat uit workshops
die gegeven worden door verschillende docenten,
afkomstig van de negen culturele instellingen in
Gouda, medewerkers van BredeSchool Gouda of
externe experts. De film sluit steeds aan bij het thema
van de Kinderboekenweek. Op deze manier werden de
volgende Nederlandse jeugdfilms vertoond: in 2014
Mijn avonturen door V. Swchwrm (2012), in 2016
Madelief, krassen in het tafelblad (1998) en in 2018
Uilenbal (2016).
• De Rode Ballon (1956) is een klassieker die het goed
blijft doen, ook bij de jonge kinderen. Filmhuis Gouda
geeft voorafgaand aan de film een korte workshop
over filmgeschiedenis. “

5.3 Lichtpunten bij filmeducatie
Op landelijk vlak is een lichtend voorbeeld te
vinden in het lesmateriaal dat Young Crowds
heeft ontwikkeld bij jeugdfilms en de verspreiding
hiervan via hun website dedagvandaag.nl (zie
bijlage 4).
Op de website filmeducatie.nl bundelt Eye
Filmmuseum de initiatieven van festivals, vertoners
en educatieve organisaties.
In Vlaanderen levert de stichting Lessen in het
donker (nu onderdeel van JEF) al vele jaren
prachtig lesmateriaal.
Goed nieuws: op regionaal vlak hebben Filmhuis
Den Haag en Lux in Nijmegen het initiatief
genomen het aanbod van filmeducatie en mediageletterdheid regionaal uit te bouwen en meer
op elkaar af te stemmen, als aanvulling op de
landelijke coördinatie door Eye Filmmuseum. In
november 2017 is een notitie geschreven waarin
gepleit wordt filmeducatiehubs te ontwikkelen, als
aanspreekpunt en expertisecentrum.
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De focus ligt op de versterking van de lokale
verankering van educatieve initiatieven in de
regionale context en vooral een meer vraaggerichte aanpak met een betere aansluiting bij
de leerlijnen in het onderwijs. In 2019 is budget
vrijgemaakt voor dit experiment en konden
Filmhuis Den Haag en Lux starten een pilot starten,
in samenwerking met het Nederlands Filmfonds en
Eye Filmmuseum.

Bezoekcijfers en bezoekgedrag

6. Tussentijdse genuanceerde
conclusie
Debezoekcijfers
koppeling
van vraag
en
aanbod bij jeugdfilms is nog niet
De
per jeugdfilm
blijken
heel
wisselend te zijn, van uiterst kleinschalig tot
ideaal
te(zie
noemen.
Verbetering
op dit vlak is zeer wenselijk
mega-groot
de documentatie
in de Jaarboeken
Film). Bij de analyse hiervan is het noodzakelijk
want de gevarieerde vertoning van jeugdfilms heeft een hoge
een onderscheid te maken tussen Amerikaanse
familiefilms
Nederlandse
jeugdurgentie(blockbusters),
(zoals betoogd
in paragraaf
1.3).
films en Europese jeugdfilms.

Het bezoekgedrag per jonge Nederlander varieert
ook sterk (zoals vermeld staat in de jaarlijkse
Bioscoopmonitor). Hierbij is het verhelderend een
onderscheid te maken tussen de leeftijdgroep van
peuters/kleuters (3-5 jaar), kinderen (6-11 jaar) en
tieners (12-15 jaar).
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Jeugdfilms vormen enerzijds duidelijk
een aparte markt ...
De werkroutine bij het distribueren en programmeren van jeugdfilms verschilt in een aantal punten
duidelijk van de praktijk bij volwassenenfilms.
• De doelgroep krimpt, het aantal kinderen in
Nederland neemt af. De geboortegrafiek kent
een dalende lijn. Tussen 2005 en 2015 is het
aantal inwoners van 0 tot 12 jaar afgenomen:
van bijna 2,4 miljoen naar iets meer dan 2,2
miljoen (ofwel 185.000 kinderen minder). De
krimp zet zich voort, want de stand in februari
2018 was 2.179.570 kinderen van 0 tot 12 jaar.
Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/48/aantalkinderen-in-nederland-daalt

• Bij de peuterfilms (2-3 jaar) en kleuterfilms
(4-5 jaar) is onvermijdelijk sprake van een
kleine doelgroep, want kinderen van zeven jaar
zijn deze films zeker al ontgroeid.
• De planning van de uitbreng van jeugdfilms is
gebonden aan de schoolvakanties, omdat dan
de doelgroep vrij heeft en meerdere voorstellingen per dag rendabel kunnen zijn.
• Jeugdfilms worden vrijwel uitsluitend in
matineevoorstellingen vertoond. Filmtheaters
vertonen jeugdfilms in hun reguliere programmering alleen in het weekend en eventueel
nog op woensdagmiddag. Bij de uitbreng van
jeugdfilms is in dit deelsegment zelden of nooit
te rekenen op de normale boeking van zeven tot
veertien voorstellingen per week.
• De toegangsprijzen bij jeugdfilms zijn
doorgaans lager dan bij overige filmvertoningen. In 2017 was de gemiddelde algemene
filmticketprijs 8,38 euro (bron: Film Facts &
Figures of the Netherlands 2018, p. 39). Bij
jeugdfilms schommelt de gemiddelde ticketprijs per bezoeker daarentegen tussen de vijf
en zeven euro (gebaseerd op een eigen kleinschalige steekproef ).
• Bij buitenlandse jeugdfilms is sprake van
bijkomende kosten voor de nasynchronisatie.
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• Bij jeugdfilms heeft de kwalificatie van de
Kijkwijzer meer gewicht dan bij films voor
volwassenen. Producenten en distributeurs
zijn het niet altijd eens met de kwalificatie
van de Kijkwijzer. De leeftijdsadviezen van de
Kijkwijzer van het NICAM (Nederlands Instituut
voor de Classificatie van Audiovisuele Media)
zijn gebaseerd op pedagogische afwegingen en
geven ouders en opvoeders een indicatie welke
minimumleeftijd bij het filmbezoek raadzaam
is. Naast de categorie Alle Leeftijden (AL) zijn
er grenzen gelegd bij 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16
jaar. Het verwarrende voor de filmbezoeker is
dat elke kleuterfilm uiteraard een AL aanduiding
krijgt, maar dat niet alle AL-films automatisch
geschikt zijn voor kleuters.
• En tot slot: het aanbod van jeugdfilms krijgt
structureel minder aandacht in de reguliere
journalistieke berichtgeving (recensies, interviews). De enige hoogwaardige en structurele
informatiebron op het vlak van de Europese
jeugdfilm is de digitale nieuwsbrief van de
European Children’s Film Association (EFCA).

... maar anderzijds zijn er ook zeker
overeenkomsten met de algemene
filmmarkt!
Het deelsegment van jeugdfilms heeft ook veel
raakvlakken met de algemene kenmerken van de
filmmarkt.
Bijvoorbeeld de verdeling tussen het commercieel
en niet-commercieel segment, plus het onderscheid tussen de premièretheaters en de second
run vertoners. De tijdloze universele vraag hierbij
is: welke vertoner past bij welke film?
Daarnaast is in de filmsector sprake van een
algemene toename van het totaalaantal releases
per jaar en het aantal kopieën per uitbreng,
waardoor een groeiende hoge druk op de filmzalen
staat. De tijdloze universele vraag hierbij is: hebben
we te maken met een overvoerde markt of met een
doekentekort?

Gaat het nu goed of slecht met
de jeugdfilm in Nederland?
Deze eenvoudige vraag blijkt moeilijk te beantwoorden. Enige houvast kan
gevonden worden in de factoren publieksbereik (bezoekcijfers), rendement
(recettes en sales), reputatie (festivalselecties, festivalprijzen, filmrecensies) en
bezoekgedrag.
Jaarcijfers bieden echter een momentopname die slechts een indicatie geeft
van een tussenstand. Voor valide conclusies is het nodig de jaarcijfers actueel
te houden (want soms blijkt de tussenstand inderdaad redelijk definitief, maar
soms stijgen de scores toch nog aanzienlijk na het meetmoment) en het is nodig
de ontwikkelingen op langere termijn in kaart te brengen. Het dilemma hierbij
is de vraag of er door de jaren heen sprake is van neutrale schommelingen in de
grafiek, of toch van een eenduidige stijgende of dalende lijn.
Het onderzoekverslag Zien en gezien worden (2019) biedt een peiling van de
situatie in het deelgebied van de Nederlandse jeugdspeelfilms in de afgelopen
acht jaar. In dit deelgebied blijkt sprake te zijn van een dalende lijn op het vlak
van publieksbereik en rendement. Wat te doen?
In de volgende paragraaf geef ik een aantal suggesties, ter aanvulling van de
aanbevelingen in het onderzoeksrapport.
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7. Lonkende vergezichten
		 en aanbevelingen
Deze horizonverkenning is een lang verhaal geworden, maar
toch is veel nog onbesproken gebleven. Vier onderwerpen
moeten nog nader uitgewerkt worden:
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1

De analyse van de vraagbehoefte bij
het publiek voor jeugdfilms

Wie zitten er in de filmzaal bij jeugdfilms? De samenstelling van het filmpubliek blijft ook bij jeugdfilms
grotendeels een raadsel. Hoe ziet het bezoekgedrag
van deze gemengde klantengroep er precies uit?
Welke drempels ervaren ze, welke wensen en
behoeften koesteren ze? Hoe ligt de verhouding
tussen eenmalige bezoeken, incidentele bezoeken
en frequente herhaalbezoeken? Hoe scoren ze op het
vlak van klanttevredenheid?
Een specifieke variabele bij het publieksbereik is
de vraag hoeveel volwassenen de vertoningen van
jeugdspeelfilms bezoeken. Exacte gegevens over de
percentages jeugd en volwassen begeleiders zijn
nog niet beschikbaar. Globaal is te vermoeden dat
kleuters en kinderen meestal onder begeleiding
van volwassenen naar de film gaan en dat bij
tieners het beeld meer diffuus is. De dagelijkse
praktijk vertoont een willekeurig beeld: aan de
kassa staan soms 3 volwassenen en 1 excuuskind,
maar soms ook 1 volwassene met een groep van
tien kinderen en een meegesleurde tiener. Het
bezoekgedrag van de doelgroep blijkt in de praktijk
dus grillig. Correcte voorspellingen over de toeloop
van toeschouwers per jeugdfilm zijn daarom
moeilijk te maken.
Een antwoord kan verkregen worden door een
enquête te houden bij de jonge doelgroep, te
bereiken via het onderwijs of via de testvoorstellingen die filmproducenten organiseren ‘Recruited
Audience Screenings’ (RAS). Aan te vullen met
peilingen bij ouders, via websites zoals
Oudersvannu.nl en ouders.nl.
Op het vlak van filmeducatie is een peiling van de
behoeften van het onderwijsveld noodzakelijk,
bijvoorbeeld in samenwerking met koepelorganisaties zoals de PO-Raad.

2

De analyse van de marketing van
jeugdfilms in Nederland

Het is interessant case-studies per vertoner
openbaar te maken, met de analyse van de lokale
marketing per jeugdfilm: de positionering, de inzet
van de eigen publiekscommunicatie (website,
social media, nieuwsbrieven, persberichten), de
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inzet van de Point of Sales voor het landelijke
promotiemateriaal (flyers, affiches, banners,
standies, displays, trailers) en de werving via
randprogrammering (workshops, Q&A’s, educatiemateriaal bij openbare filmvoorstellingen).
Marketing kan zich vanouds het beste richten op de
ouders, want zij betalen en regelen het vervoer. Maar
de ouders zullen ook gecharmeerd worden door
kindvriendelijke communicatie. Wat is de balans
hierin? Cinekid Festival en het Taartrovers Film
Festival geven een goed voorbeeld in hun marketingcampagnes. Hoe ziet hun aanpak er precies uit en
hoe is dit toe te passen bij filmvertoners?
Daarnaast is nader onderzoek mogelijk op welke
wijze het voorbeeld van leesbevorderingsacties en
de verkoopbevordering bij kinderboeken is toe te
passen bij jeugdfilmmarketing en filmeducatie.
De analyse van de marketing per jeugdfilm kan
resulteren in het samenstellen van een databestand
met gegevens per jeugdfilm, met als mogelijke
bestanddelen:
• Een indicatie van de publiekswaardering (op
een schaal van 1 tot 5)
• Een inventarisatie op welke wijze de bezoekers
van deze specifieke film gehoord hebben
(landelijke of lokale berichten, analoog of online)
• De Net Promotor Score, (NPS) per jeugdfilm:
zouden ze deze film aanbevelen aan hun
vrienden?

3

Het economisch belang van de
jeugdfilmprogrammering

De analyse van het economisch belang van de
jeugdfilmprogrammering in Nederland kan de
vorm aannemen van een collectie gedetailleerde
case-studies van de jeugdfilmprogrammering per
vertoner, met een kenschets van de inhoudelijke
keuzes en de geboekte resultaten.
• Per vertoner: het totaalaantal bezoeken per jaar
en het totaalaantal voorstellingen per jaar, het
gemiddeld aantal bezoeken per voorstelling.
• Per jeugdfilm: het aantal speelweken, het
aantal voorstellingen (met aanvangstijden), het
totaalaantal bezoeken en het gemiddeld aantal
bezoeken per voorstelling en per speelweek.
Plus de gemiddelde zaalbezetting.

Lange termijn onderzoek is dringend noodzakelijk, bijvoorbeeld over twee decennia
(2000-2020).
Doelstelling is het in kaart brengen van patronen in
release en educatie, ontwikkelingen in aanbod en
vraag (geordend per kalenderjaar).
Deze inventarisatie zou aangevuld kunnen worden
met onderzoek naar het mogelijk marktpotentieel
van heruitbreng van jeugdfilmklassiekers en reprises
van jeugdfilmrepertoire.
Tot nog toe ligt bij de filmprogrammering de focus
op jeugdspeelfilms. Het is aan te bevelen het
overig jeugdfilmaanbod in kaart te brengen: een
analyse te maken van de productie, circulatie en
presentatie van korte jeugdfilms, jeugddocumentaires, jeugdtelevisieseries en jeugdtelefilms.
In het verlengde hiervan past ook een analyse
van de uitbreng van jeugdfilms als home cinema:
welk marktaandeel heeft dit deelsegment bij de
verschillende opties van Video on Demand en welk
marktaandeel op het vlak van zendtijd en kijkcijfers
bij de omroepen? Ter aanvulling een inventarisatie
van de verkoopcijfers van DVD/Blu-Ray in winkels
en webshops (retail) en de uitleencijfers bij de
Openbare bibliotheken.
Tevens zou een haalbaarheidsanalyse gemaakt
moeten worden rondom de mogelijkheden van
samenwerking tussen Cinekid, filmdistributeurs,
filmtheaters en het hybride VoD-platform Picl.

4

De analyse van het Nederlands
overheidsbeleid op het vlak van
jeugdfilm

Ik pleit voor het uitvoeren van een kritische weging
van het landelijke, regionale en lokale overheidsbeleid en de politieke visie op overheidsuitgaven op
het vlak van aanbod en presentatie van jeugdfilms
als sociaal-culturele voorziening. Welke regionale
verschillen zijn waarneembaar bij de ondersteuning
van de vertoning van jeugdfilms? Welke triomfen en
welke teleurstellingen hebben de vertoners ondervonden? Een indicatieve verkennende inventarisatie op basis van een selectie van filmvertoners,
verspreid over de vier windstreken en de twaalf
provincies kan meer duidelijkheid hierover geven.
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Beleidsmakers zijn gevoelig voor het argument
van maatschappelijke impact. De analyse van de
maatschappelijk impact van jeugdfilms is echter
een uitdaging. Een concrete eerste stap kan de
peiling van het aanwezige draagvlak zijn: het aantal
vrijwilligers bij jeugdfilmfestivals en bij jeugdfilmvertoningen in filmtheaters. Een stappenplan voor
het meten van impact is beschikbaar op de website
impactpad.nl.
Vanwege de taalverwantschap is een vergelijkend
onderzoek tussen de Nederlandse en de Vlaamse
situatie uiterst relevant te noemen.
Grensoverschrijdende uitwisseling tussen
Nederland en Vlaanderen van jeugdfilms ligt voor
de hand vanwege de gemeenschappelijke taal,
toch blijkt de praktijk weerbarstig en is succes
nog niet vanzelfsprekend. Het is aan te raden te
onderzoeken op welke wijze dit te verbeteren is.
De verkenning van internationale circulatie kan
uitgebreid worden naar andere landen. De European
Children’s Film Association (ECFA) heeft al een basis
hiervoor gelegd.
Het gevoel van urgentie voor een voortvarende
internationale aanpak is ook elders uitgesproken.
Na afloop van het derde internationale Kids Regio
Forum in Erfurt (2019) werd als eerste actiepunt
gepleit voor het uitbreiden en verbeteren van
onderzoek en informatieverzameling over jeugdfilms:
• Carry out comparable research and collect data in all
areas of European children’s film including content,
audiences, film literacy practices, production culture
and circulation.
• Provide mapping for all areas of children’s film and
make it easily accessible on established websites
(KIDS Regio/ECFA).
• Prompt the European Audiovisual Observatory
to incorporate children’s film as a category in all
relevant research.
Bron: https://www.filmfonds.nl/media/inline/2019/7/8/
weimar_declaration.pdf

Beste lezer, dit was wat ik naar
voren wil brengen. Dank voor je
aandacht!
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Zien en gezien worden (2019)
In 2018 heb ik in opdracht van het Nederlands
Filmfonds de distributie en vertoning van de
Nederlandse jeugdspeelfilms onderzocht.
In samenwerking met redacteur Esther Schmidt
en de opdrachtgever resulteerde dat in het
onderzoeks-rapport Zien & gezien worden: Een
onderzoek naar de distributie en vertoning van
Nederlandse jeugdfilms in de bioscoop (2011-2018),
gepubliceerd in september 2019.
Het rapport focust het economisch belang van
jeugdspeelfilms en inventariseert de relevante
kengetallen in de sector.
Interviews met vertoners, distributeurs en producenten leverden waarnemingen en suggesties op
die een aanvulling geven op de cijfers.
Tevens zijn een zestal case-studies uitgewerkt:
Meester Kikker (2016), Mees Kees langs de lijn (2016),
Toen mijn vader een struik werd (2017), Misfit (2017),
Dikkertje Dap (2017) en Storm: Letters van vuur (2017).
Het onderzoeksrapport is gratis te downloaden
op de website van het Nederlands Filmfonds, URL
https://www.filmfonds.nl/page/7615/de-nederlandse-jeugdfilm-in-de-bioscoop-kan-door-goedesamenwerking.

Voor een overzicht van de Duitse situatie is te
verwijzen naar: Ebert, S. (2018) Der deutsche
Kinderfilm 2011-2017: Formen, Themen und Erfolge.
Halle: Kuratorium junger deutscher Film. URL: http://
zukunft-kinderfilm.de/#konferenzreport
Met dank aan
De tekst heeft een onmisbare meerwaarde
gekregen door het ontwerp van Maryam Afshar
(Tangerine Design).
Ik heb in de zomer van 2018 waardevolle input
ontvangen van de volgende filmprofessionals die
genereus tijd namen voor respons in gesprekken
en/of mails:
• Filmproducenten: Paul Voorthuysen (PV Pictures),
Burny Bos (BosBros), Leontine Petit (Lemming
Film), Harro van Staverden (Phanta Basta!).
• Filmdistributeurs: Jean Heijl (Just Film Distribution), Klaas de Jager (Independent Films),
Ruud Lamers (In The Air), Martin Ruttenberg
(Dutch Film Works), Anke van Diejen en Noortje
van de Sande (Picl).
• Filmvertoners: Daniella Koot (Pathé), Marieke
Jonker (Vue Nederland), Rink Klaassen
(Kinepolis Nederland), Riet Zegers (Filmplan/
Holland Film Nieuws), Geke Roelink, Leendert
de Jong, Erik Daams en Ester Hendriksen
(Filmhuis Den Haag), Roderik Lentz (Lantarenvenster), Pien Houthoff en Annelot Tijs (Lux),
Alex de Ronde (Het Ketelhuis), David Deprez
(Lumière), Anton van Amersfoort (Filmhuis
De Keizer), Ilona van Heeckeren (Verkadefabriek), Marjoleine van Duin (Filmhuis Gouda),
Henk Bitter (Focus Filmtheater); Jan Uttien
(Filmschuur), Eva Weijers (Zien in Noord),
Bas de Leijer (CineNoord) en Ad van de Donk
(Cinema Islemunda).
• Filmfestivals: Floor van Spaendonck, Erik Tijman,
Nienke Poelsma en Tessa Stoke (Cinekid), Tessa
van Grafhorst (Taartrovers Film Festival), Claire
van Daal (Nederlands Film Festival).
• Filmeducatie: Roland Pelle (Young Crowds),
Florine Wiebenga (Eye Educatie) en Filip Braams
(Stichting En... Actie!).
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Bij het schrijven heb ik waardevolle feedback
ontvangen van redacteur Esther Schmidt en
stafleden van het Nederlands Filmfonds: Signe
Zeilich Jensen (filmconsulent Screen NL–Speelfilm),
Jonathan Mees (communicatiemanager Publicatie
& Onderzoek), Cynthia Ophorst (projectleider
Marketing & Distributie).
Ook Mark Fraser (MACCS) betoonde zich een
inspirerende gesprekspartner.
De geciteerde uitspraken van deze professionals
zijn ter controle op juistheid aan hen voorgelegd.
De formele verantwoordelijkheid ligt uiteraard
bij mij.

Fotoverantwoording
Cover: Le ballon rouge (Cinéart)
blz. 6: Kauwboy (Waterland Film & TV)
blz. 10: Waar is het paard van Sinterklaas (BosBros)
blz. 12: Toen mijn vader een struik werd (Lemming
Film)
blz. 15: Frans filmaffiche van Mijn bijzonder rare week
met Tess (BIND)
blz. 17: Wiplala (BosBros)
blz. 19: Filmaffiche van Mees Kees (PV Pictures)
blz. 22: Meester Kikker (BosBros)
blz. 26: De avonturen van Pietje Bell (Collectie Eye
Filmmuseum)
blz. 30: Misfit (NewBe/Splendid Film)
blz. 33: Le ballon rouge (Cinéart)
blz. 35: Dikkertje Dap (Lemming Film - foto Victor
Arnolds)
blz. 37: publiciteitsaffiche Verkadefabriek, Den Bosch
blz. 42: Abeltje (BosBros)
blz. 44: Campagnebeeld Cinekid 2018
blz. 47: Hemelbios - Cinekid op Locatie (Lux,
Nijmegen)
blz. 49: Workshop bij Zien in Noord, Rotterdam
(foto: Bas de Leijer)
blz. 56: Sing Song (Submarine Film)
blz. 55: Storm: Letters van vuur (Phanta Film)
blz. 60: Concert for a Carrot Pie (Eesti Joonis Film)
blz. 67: Kauwboy (Waterland Film & TV)

bijlage 1

Terugblik: het succes van de Nederlandse
jeugdspeelfilm rond de eeuwwisseling
De populariteit van de Nederlandse jeugdspeelfilm rond de eeuwwisseling werd
destijds gesignaleerd door een aantal
journalistieke bronnen: HP/De Tijd (Spaans,
2001), Filmjaarboek 2002 (Peters, 2003) en
Boekman (Twaalfhoven, 2004). De gemeenschappelijke conclusie was dat het succes
samenhing met de herontdekking van
klassieke jeugdboeken.
Abeltje (1989) zorgde voor de doorbraak, door de
combinatie van modernisering van een klassiek
jeugdboek en de uitbreng door distributeur
Warner Bros die een omvangrijke marketingcampagne uitrolde, met als resultaat 496.511
bezoeken (tenzij anders vermeld zijn alle bezoekcijfers ontleend aan de Filmjaarboeken). Abeltje
won in de Kerstperiode van 1989 zelfs de concurrentiestrijd met de Mulan, de Disney-film van dat jaar die
324.069 bezoeken trok.
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Tien jaar later pakten de makers van Kruimeltje
(1999) het anders aan: zij lieten alle ruimte
aan de nostalgie en maakten een kostuumfilm
waarvan de handeling zich afspeelt rond 1920 in
Rotterdam. De verhaalwereld van de klassieke
jeugdroman van Chris van Abkoude werd zo
authentiek mogelijk uitgebeeld. Ook bij deze
film werd de succesformule gevolgd van een
uitbreng in de kerstperiode, dit keer met Buena
Vista/Disney als mainstream distributeur (die
hiermee overigens hun eigen Kerst-release van
Tarzan beconcurreerde). Deze aanpak leverde bij
Kruimeltje in de eerste peiling een tussenstand van
369.575 bezoeken op (1991). Een goed resultaat,
dat in het daaropvolgende kalenderjaar steeg tot
765.016 bezoeken. Met incidentele vertoningen
in latere jaren groeide het bezoekaantal tot een
ultieme score van 1.136.054 bezoeken (Schmidt &
Veenendaal, 2011).
Hetzelfde stramien van uitbreng door een mainstream distributeur werd succesvol gevolgd bij

Minoes (2001) dat uitgebracht werd door Warner,
met als resultaat 360.494 bezoeken.
Daarna volgden in de 21e eeuw nog meer verfilmingen van populaire jeugdboeken, waar ook een
waas van nostalgie om heen hangt:
• Pietje Bell (2002) - Buena Vista, 680.328
bezoeken
• Pietje Bell 2: De jacht op de Tsarenkroon (2003) Buena Vista, 305.134 bezoeken
• Kees de Jongen (2003) - UIP, 43.451 bezoeken
• De Schippers van de Kameleon (2003) Independent Films, 743.795 bezoeken
• Erik of het klein insectenboek (2004) - UIP, 40.238
bezoeken
• Pluk van de Petteflet (2004) - Warner, 239.650
bezoeken
• Kameleon 2 (2005) - Independent Films, 414.133
bezoeken
• Kruistocht in spijkerbroek (2006) - Benelux Film
Distribution. Tussenstand in Filmjaarboek
2007/2008: 353.859 bezoeken. Stand in juni
2018: 492.798 bezoeken
• Oorlogswinter (2008) - Benelux Film Distribution.
Tussenstand in Filmjaarboek 2008/2009: 460.087
bezoeken. Stand in 2018: 834.000
• De brief voor de Koning (2008) - Benelux Film
Distribution. Tussenstand in Filmjaarboek
2008/2009: 305.757 bezoeken. In 2019 wordt
het boek bewerkt tot Netflix-serie
• Briefgeheim (2010) - A-film. Tussenstand in
Filmjaarboek 2010/2011: 137.146 bezoeken.
• Dik Trom (2010) - Benelux Film Distribution.
Tussenstand in Filmjaarboek 2010/2011: 284.919
bezoeken. Stand in 2018: 485.000 bezoeken.
In 2012 werd Koning van Katoren van Jan Terlouw
verfilmd en in 2014 Wiplala van Annie M.G. Schmidt.
Tevens werd rond de eeuwwwisseling de aantrekkingskracht van breed gevoelde nostalgie naar
oude televisieseries ontdekt:
• Ja Zuster, Nee Zuster (2002, Warner, 441.130
bezoeken)
• Loenatik de Moevie (2002, Three Lines Pictures,
133.827 bezoeken)
• Pipo en de PP-Parelridder (2003, Independent
Films, 144.284 bezoeken)
• Floris (2004, Independent Films, 51.994
bezoeken)
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De naamsbekendheid van jeugdtelevisieseries
werd vaker als aandrijfmotor van de filmmarketing
ingezet, zoals bijvoorbeeld in het geval van de
kinderserie Loenatik (drie seizoenen, 1995-2001)
waar de hierboven genoemde film Loenatik: De
moevie (2002) bij aansloot, met twaalf jaar later de
vervolgfilm Loenatik, Te Gek! (2014).
Een vroeg voorbeeld van de succesvolle koppeling
tussen kindertelevisieseries en bioscoopfilms is
Mijn Franse Tante Gazeuse (13 delen, 1996) en de
gelijknamige film in 1997. De tienerserie Dunya
en Desie (drie seizoenen, 2002-2004) gaf aanleiding
tot de film Dunya en Desie in Marokko (2008).
Ondertussen behoren deze series en films voor
die generatie kijkers tot hun nostalgisch jeugdsentiment.
Ook in de filmwereld geldt de waarschuwing dat
behaalde resultaten uit het verleden geen garantie
bieden voor de toekomst.
Bronnen:
• Kamp, M. van de (2010) ‘Majors en de Nederlandse speelfilm
1990-2005: Van ondergeschoven kindje naar kerstkraker’. In:
TMG Tijdschrift voor Mediageschiedenis 13/2010-2, pp.
108-123. URL: http://www.tmgonline.nl/index.php/tmg/article/
viewFile/204/252
• Ockhuysen, R. (2006) ‘Het zelfbeeld van Nederland #2: Helden
van weleer’. In: Graveland, M. & F. de Jong & P. Kempers (eds.)
De broertjes van Zusje: De nieuwe Nederlandse film 19952005. Amsterdam: Uitgeverij International Theatre & Film
Books, pp. 81-84.
• Peters, H. (2003) ‘Belhamels uit de boekenkast. De
succesformule van de Nederlandse familiefilm’, in: Beerekamp,
H. e.a. (eds.) Filmjaarboek 2002, Amsterdam: Uitgeverij
International Theatre & Film Books, pp. 22-28.• Schmidt, E.
& S. Veenendaal (2011) Van Abeltje tot Zoop: Over het succes
van de Nederlandse jeugdfilm. Amsterdam: Uitgeverij
Hoogland en Van Klaveren.
• Spaans, E. (2001) ‘Met Pietje Bell tegen Amerika’, in: HP/De
Tijd 20 april 2001, pp. 18-19.
• Stienen, F. (1998) ‘Iedereen heeft het over Abeltje’, in: De
Filmkrant November 1998. URL: https://filmkrant.nl/recensies/
abeltje/
• Twaalfhoven, A. (2004) ‘Het succes van de Nederlandse
jeugdfilm’, in: Boekman, jrg. 16, nr. 60 (zomer 2004) pp.
48-52.

bijlage 2

Kenschets landelijke jeugdfilmfestivals
Een belangrijk podium voor de Nederlandse
jeugdfilm zijn de filmfestivals. Er zijn in
Nederland diverse festivals waar jeugdfilms
worden vertoond.
• Het Cinekid Festival
• Het Taartrovers Festival
• Het Nederlands Film Festival presenteert elke
editie in Utrecht een zo volledig mogelijk
overzicht van de jaaroogst van de Nederlandse
filmproductie. Jeugdspeelfilms vormen hierbij
geen aparte categorie.
• Het Unicef Kinderrechten Filmfestival, het
Nationaal Filmfestival voor Scholieren en het
Internationaal Jeugd Film Festival (IJFF)
• Nederlandse jeugdfilms worden vertoond op het
Nederlands Film Festival. Naast de openbare
festivalvoorstellingen is er ook een uitgebreid
educatieprogramma, onder andere de serie van
Kidsbios voor leerlingen van het basisonderwijs.
• Bijprogramma’s van landelijke filmfestivals
zijn onder andere het Kids & Docs-programma
van het IDFA, het Go Shorty-aanbod van het
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Go Short International Short Film Festival
Nijmegen, het Kids Only-programma van het
International Film Festival Rotterdam, HAFF
Junior van het Holland Animation Film Festival
en LIFF For Kids van het Leids International Film
Festival.
• Kindermatinees bij openluchtfestivals zoals
Pluk Mini (Amsterdam, Utrecht, Arnhem),
Zienemini (Groningen) en Roffa Mon Amour
Kids (Rotterdam).
• En er zijn lokale stadsbrede jeugdfestivals in de
herfstvakanties zoals De Betovering in Den Haag
en het Sprookjesfestival in Arnhem.
Hier volgt een korte kenschets van het Cinekid
Festival en het Taartrovers Festival.

Kenschets Cinekid Festival
Cinekid is een Film-, TV- en Nieuwe Mediafestival dat zich richt zich op jeugd van 4-14 jaar,
uit alle lagen van de bevolking. Het festival viert
de kwaliteit en diversiteit van de internationale
kinderfilm en beeldcultuur.
Het Cinekid Festival bestaat sinds 1986 en vindt
jaarlijks plaats in de herfstvakantie. Het festival
heeft in de afgelopen 32 jaar een gevestigde
reputatie opgebouwd. Met ingang van 2017 is
Cinekid teruggekeerd in de landelijke Culturele
Basis Infrastructuur (BIS). Het festival ontvangt
ook een vierjaren-financiering van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst (AFK). Festivaldirecteur
Sannette Naeyé nam in 2016 afscheid en werd
opgevolgd door Floor van Spaendonck.
Cinekid organiseert de festivalweek in Amsterdam
en het landelijk tourprogramma Cinekid op
Locatie. Daarnaast functioneert Cinekid als
landelijk en internationaal expertisecentrum. Het
Cinekid Festival sloot in 2013 het educatieve project
CinekidStudio af en ontwikkelde in samenwerking
met Little Chicken Game Company het educatieve
FilmSpel, gericht op kinderen van 6-10 jaar.
Het festivalhart ligt op het Westergasterrein met
filmvertoningen in het Ketelhuis (3 zalen; 143 + 50
+ 50 stoelen), het Machinegebouw (circa 200
stoelen), het Westergastheater (circa 220 stoelen)
en de Cinekidzaal (circa 50 stoelen). De film
-vertoningen gaan gepaard met een Q&A of
Meet & Greet. De randprogrammering bestaat
daarnaast uit masterclasses, workshops en het
Medialab. Tevens zijn er filmvertoningen in
bioscoop The Movies (2 zalen; 98 + 62 stoelen).
Naast de openbare vertoningen zijn er ook besloten
educatieve voorstellingen, met in 2017 een aanloop
van 31 Amsterdamse scholen en 51 scholen uit de
regio. Daarnaast werden ook kinderen van 14 BSO’s
ontvangen.
De festivalweek in Amsterdam scoorde in 2017
in totaal 34.184 bezoeken, onder andere met 147
filmvertoningen van 130 jeugdfilms uit 33 verschillende landen, waaronder een brede selectie van
Nederlandse jeugdfilms (bron: Cinekid jaarverslag 2017
en Cinekid Catalogue 2017).
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Het programma van Cinekid for Professionals
bestaat uit de Junior Co-production Market, de
Cinekid Professionals Conference en vertoningen
in de Screening Club Library (digitale videotheek).
Sinds 2014 wordt de Burny Bos Best Project in
Development Award uitgereikt. Het Projectbureau
van Cinekid heeft samenwerkingen met onder
andere het International Film Festival Rotterdam
(het programma Kids Only, gericht op kinderen
van 8 tot 12 jaar) en sinds 2017 ook met het zomerfestival Roffa Mon Amour (een matineeprogramma
gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar). Vanouds is
er samenwerking met overige Europese jeugdfilmfestivals en recent is ook een mondiale samenwerking opgestart in de vorm van de export van het
Cinekid MediaLab naar Shanghai (een pilot vond
plaats in 2017).
Cinekid op Locatie is een landelijk tourprogramma
en bestaat uit een selectie van drie tot zes festivalfilms die in ruim 35 filmtheaters vertoond worden.
Het pakket van Cinekid op Locatie heeft in de
jaren 2011-2017 geen Nederlandse jeugdspeelfilms
bevat. De theaters kunnen zelf voor aanvulling op
dit vlak zorgen, zoals onder andere is gebeurd met
de vertoning van Dikkertje Dap in de editie van 2017.
In 2017 bestond het circuit uit 39 locaties, met in
totaal 460 vertoningen en 29.340 bezoeken, dus
gemiddeld 64 bezoekers per voorstelling (bron:
Jaarverslag Cinekid 2017). Cinekid op Locatie is een
voorbeeld van cultuurspreiding over het hele land
en van promotie van de Europese jeugdfilm. Hierbij
zijn per editie 5 tot 6 grote hubs te onderscheiden:
ECI Cultuurfabriek (Roermond, met CineFest
Junior 2017), Lantarenvenster (Rotterdam),
LUX (Nijmegen), Filmhuis Bussum, Concordia
(Enschede) en Groninger Forum.

Wrap!
De programmering van Cinekid op Locatie vergt dat
de geselecteerde Europese jeugdfilms beschikbaar
moeten zijn voor meerdere vertoningen. Cinekid
nam daarom het initiatief voor een samenwerking
met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en
Eye Filmmuseum, gericht op het aankopen van uitsluitend de non-commerciële vertoningsrechten van
vijf Europese jeugdspeelfilms per jaar voor festivalvertoningen, educatieve activiteiten, online beschikbaarheid en uitzending op televisie (Zapp Bios).

De internationale pilot ging in 2013 van start met
als werktitel First Film. Het Nederlands Filmfonds
verstrekte een subsidie als ‘Bijdrage aan bijzondere
distributie’.
In 2014 werden twee Europese jeugdspeelfilms ook
regulier uitgebracht, in samenwerking met distributeur Amstelfilm: Kooky (Jan Sverák, 2010) en Hokus
Pocus met Alfons Alfrink (Torill Kove, 2013).
Vanaf 2015 heet het project Wrap!. Cinekid werkt
hierbij in Nederland samen met het educatieve
project De Dag Vandaag van communicatie-bureau
Young Crowds. Sinds 2013 zijn circa 55 Europese
jeugdspeelfilms in distributie gebracht (per
territorium een verschillend pakket).
Cinekid fungeert als projectbeheerder en werkt
samen met vijf Europese partners: New Horizons
Association (Polen); Espoo ciné IFF (Finland);
Biografcentralen (Swedish Film Institute); Film
& Kino (Norwegian Film Institute) en PLAY Acció
Cultural (Catalonië).
Bron: https://www.cinekid.nl/nl/professionals/profs-programme/
wrap-project + website http://www.wrapfilms.eu
De blogtekst Moraldi (2017) geeft een beschrijving van dit nieuwe
‘Educational Distribution System’.

Kenschets Taartrovers Film Festival
Dit landelijk toerend jeugdfilmfestival heeft tussen
2003 en 2009 een aanloop gehad als kinderprogramma van het Imagine Film Festival. In 2010
ontstond een zelfstandige organisatie, onder
de naam Fantastisch Kinder Film Festival. Na
acht edities werd de naam in 2018 veranderd in
Taartrovers Film Festival.
Het festival richt zich met een thematische
programmering op kinderen van 2 tot 9 jaar en
heeft een omvangrijke randprogrammering (de
Speeltuin der Verbeelding).
“De Speeltuin der Verbeelding is een prachtig vormgegeven decor met interactieve installaties die alle
zintuigen prikkelen. Ze nodigen uit om te spelen en
fantaseren, op onderzoek uit te gaan, van alles te ontdekken en zelf te maken. Filmprogramma en speeltuin
zijn met elkaar verbonden door een overkoepelend
thema dat aansluit bij de belevingswereld van jonge
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kinderen. Spel en film versterken elkaar waardoor een
bezoek aan ons festival diepe indruk maakt.”
Bron: https://www.taartrovers.nl/filmfestival/nl/speeltuin

Korte films passen beter bij de jonge doelgroep dan
lange speelfilms. Daarom werden tal van Nederlandse korte jeugdfilms geselecteerd voor een
festivalvertoning.
Voorbeelden: Munya in mij (Macha Halberstad,
2013); De Datsja (Nina Spiering & Mirka Duijn,
2013); Koningsdag (Steven Wouterlood, 2015);
Het Dappere Vosje (Mascha Halberstad, 2012);
Some Logic (Rop van Mierlo, 2014); Lights, Camera,
Action (Eric Wijnvoord, 2013) en series gemaakt
voor televisie zoals Taart (Tallulah Hazekamp
Schwab); Alleen op de Wereld (Margien Rogaar,
2016); Picknick met Taart (Mascha Halberstad,
2012); Verhalen van de Boze Heks (Didi Hovingh)
en Nijntje en haar vriendjes (Ruud Breugel).
Afhankelijk van het jaarthema worden jeugdspeelfilms opgenomen in het festivalprogramma. Enkele
voorbeelden: in 2015 werd Wiplala (2014) vertoond,
in 2016 Het Zakmes (1992) en in 2018 werden Mijn
Avonturen door V. Swchwrm (2012) en de internationale coproductie De dieren uit het Hakkebakkebos
(2017) vertoond.
Het team van het Taartrovers Film Festival organiseert sinds 2015 op zondagochtenden in Eye
Filmmuseum de serie Cinemini, een serie vrolijke
compilatieprogramma’s van korte (animatie)films,
gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar, als kennismaking met filmvertoningen in de filmzaal. Het
aanbod bestaat uit hernemingen van het festivalaanbod en ontdekkingen in de collectie van
Eye Filmmuseum (onder andere het programma
Drukkerij van Alles). Om de twee weken wisselt de
samenstelling van het filmblok. In de zomervakantie is er een zomerstop.
Het Taartrovers Film Festival presenteert ook films
en randprogrammering bij buitenlandse festivals.
Deze internationale samenwerking neemt in
omvang toe, inmiddels is veelvuldig ervaringen
en activiteiten gedeeld met publiek en professionals bij festivals in Slovenië, Zweden, België,
Noorwegen en Duitsland.

Festivalvertoningen van Nederlandse
jeugdspeelfilms
Het Cinekid Festival en het Nederlands Filmfestival
bieden een platform de premièrevertoningen
van Nederlandse jeugdspeelfilms. Het aantal
premières van Nederlandse jeugdspeelfilms op
het Nederlands Filmfestival wisselt sterk.
Festivalprogrammeur Claire van Daal geeft een
verklaring hiervoor:
“Het Nederlands Film Festival zit net iets te vroeg
voor de herfstvakantie en veel te vroeg voor de kerstvakantie en start als de zomervakantie al lang voorbij
is. Distributeurs zijn daarom niet altijd genegen om op
het nét verkeerde tijdstip voor de geplande uitbreng
van de betreffende jeugdfilms op het Nederlands Film
Festival hun première te vieren”.
Toch zijn vele Nederlandse jeugdspeelfilms in
(wereld)première gegaan op het Nederlands
Filmfestival. Bijvoorbeeld:
• 2018 Superjuffie
• 2017: Dikkertje Dap + Dummie de Mummie en de
Tombe van Achnetoet
• 2016: Meesterspion + Siv gaat logeren
• 2014: Dummie de Mummie + Trippel Trappel Dierensinterklaas
• 2012: Nono het Zigzagkind + Mijn vader is een
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detective: The Battle + Mees Kees + My Life on
Planet B + de voorpremière van De groeten van
Mike! (onderdeel v/h programma ‘NFF feliciteert
Shooting Star 25 jaar’)
• 2011: Bennie Stout
De ereplaats in elk festivalprogramma is het
time-slot van de openingsfilm.
• In 2012 werd Nono het Zigzagkind als
openingsfilm ingezet bij het Nederlands
Filmfestival. De wereldpremière van deze film
was iets eerder dat jaar op TIFF Kids in Toronto.
En in februari 2013 werd de film ook ingezet
als de openingsfilm bij de Generation Kplus
competitie van de Berlinale.
• Cinekid presenteerde als openingsfilms onder
andere Milo (in 2012), Het leven volgens Nino (in
2014) en Uilenbal (in 2016, regisseuse Simone
van Dusseldorp ontving toen de Cinekid
Lifetime Achievement Award).

Inventarisatie festivalprijzen voor
Nederlandse jeugdspeelfilms
Festivalprijzen zijn er bij Cinekid en het Nederlands Film Festival in twee soorten: juryprijzen en
publieksprijzen. Welke Nederlandse jeugdspeelfilms zijn in dit opzicht uitgelicht?

Het Cinekid Festival reikt elke editie elf juryprijzen
en zes publieksprijzen uit. Van deze 17 competities
zijn er vier relevant in het perspectief van deze
verkenning.
• De Cinekid Leeuw Juryprijs Beste Kinderfilm werd in
2014 toegekend aan een Nederlandse jeugdspeelfilm: Het leven volgens Nino.
• De Cinekid Leeuw Juryprijs Beste Nederlandse
Familiefilm ging onder andere naar de volgende
films: Patatje Oorlog (2011), Brammetje Baas
(2012), Nijntje de Film (2013), Jongens (2014), De
Boskampi’s (2015), Meester Kikker (2016) en Toen
mijn vader een struik werd (2017).
• In 2015 werd zowel de Cinekid Leeuw Publieksprijs Beste Nederlandse Familiefilm als de
juryprijs toegekend aan De Boskampi’s. Dat is
uitzonderlijk, want in de andere jaren koos het
publiek andere films dan de jury, namelijk:
Penny’s Shadow (2011), Mees Kees (2012), Spijt!
(2013), het televisiedrama Rabarber (2014),
Dummie de Mummie en de Sfinx van Shakaba (2016)
en 100% Coco (2017).
• De Cinekid Leeuw Publieksprijs Beste Kinderfilm
werd tot nog toe doorgaans aan buitenlandse
jeugdspeelfilms gegeven.
Het Nederlands Film Festival reikt elke editie
21 Gouden Kalveren uit. In deze prijzenkast is
geen aparte categorie voor jeugdspeelfilm, uit
overweging dat jeugdspeelfilms gelijkwaardig zijn
aan films voor volwassenen en dus geen aparte
competities nodig hebben.
• De juryprijs het Gouden Kalf voor Lange Speelfilm
(‘Beste Film’) werd tot nog toe slechts sporadisch toegekend aan een jeugdspeelfilm: Lang
Leve de Koningin (1996), Abeltje (1999), Minoes
(2002) en Kruistocht in spijkerbroek (2007). Vanaf
2015 bestaat de jury uit groepen vakgenoten
volgens het Academy model. De Academystemmers zien tientallen speelfilms en kiezen
daaruit nominaties en prijswinnaars.
• De publieksprijs het Gouden Kalf van het Publiek
ging in enkele gevallen naar jeugdspeelfilms,
zoals Mariken (2001), Loenatik de Moevie (2002),
Knetter (2006), Waar is het Paard van Sinterklaas?
(2007), Achtste-groepers huilen niet (2012), De Club
van Sinterklaas en het Pratende Paard (2015) en
Mees Kees langs de lijn (2017). De publieksprijs
wordt toegekend op basis van een stemuitbreng
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door zowel festivalpubliek als online-stemmers.
Ze kunnen kiezen uit drie of vijf titels van films
die in het voorgaande jaar het best bezocht
werden.
In de categorie overige festivalprijzen in Utrecht
verdienen twee voorbeelden een vermelding:
• De tienerfilm My Life at Planet B (Ivan López
Núñez) won in 2012 de MovieZone NFF Award.
De uitbreng door September Film volgde twee
jaar later.
• In 2014 won de tienerfilm Jongens (Mischa
Kamp) zowel de MovieZone NFF Award als de Prijs
van de Nederlandse Filmkritiek. Deze film was een
half jaar eerder uitgebracht door Cinemien.
In aansluiting hiermee is ook de geschiedenis
van de jaarlijkse publieksprijs Rembrandt Award
voor Beste Jeugdfilm te vermelden. Het pakket
van Rembrandt Awards werd gedurende zes jaar
uitgereikt (1993 - 1998) waarna een pauze volgde.
Vanaf 2007 werden deze prijzen opnieuw jaarlijks
uitgereikt, op initiatief van René Mioch. Een vakjury
stelde de nominaties samen, het publiek kon de
winnaar kiezen. Vanaf 2012 werd ook een categorie
‘Beste Jeugdfilm’ gehanteerd, die slechts vier keer
kon worden uitgereikt want in 2016 werd Stichting
Rembrandt Award opgeheven. De prijswinnende
jeugdspeelfilms zijn: Razend (2012), Achtste-groepers
huilen niet (2013), Spijt! (2014) en Oorlogsgeheimen
(2015).
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_Award

Op internationaal vlak is vanaf 2012 de EFA Young
Audience Award te signaleren. Het is een initiatief
van de European Film Academy, gericht op de
doelgroep van tieners (12-14 jaar). Sinds 2012
worden elk jaar drie Europese jeugdfilms genomineerd, als onderdeel van de European Film Awards.
Tieners in 37 Europese landen mogen collectief de
winnaar bepalen. In 2012 won Kauwboy deze prijs,
in 2013 Nono, het Zigzagkind, in 2014 Spijt! en in 2019
Vechtmeisje. De prijsuitreikingen vonden in Erfurt
(Duitsland) plaats en waren via satellietverbinding
internationaal te volgen, onder andere in Eye
Filmmuseum.
Website: https://yaa.europeanfilmawards.eu/en_EN/yaa-award

bijlage 3

Verschuivingen in de filmvertoning
De digitalisering van filmzalen
Ook in Nederland vond de transitie plaats van
analoog naar digitaal bij de filmdistributie en
filmvertoning. Op logistiek vlak heeft de firma
Gofilex zich gespecialiseerd in het waarborgen van
de levering van films. Op logistiek vlak betekende
dit grote investeringen in nieuwe apparatuur
(projectoren en servers) en nieuwe contracten met
de leveranciers van de technologie (‘integrators’).
De grote bioscoopketens financierde hun eigen
investeringen. Het omslagpunt voor het nietcommerciële circuit in Nederland lag in 2011 met
de oprichting van Stichting Digitalisering Nederlandse Cinema, een unieke publiek-private samenwerking van rijksoverheid (Eye Filmmuseum),
filmvertoners (destijds de NVB) en filmdistributeurs
(destijds de NVF). Deze stichting functioneerde in
samenwerking met de firma Arts Alliance Media als
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‘integrator’ bij de collectieve digitalisering van de
filmsector in Nederland. In totaal werden binnen
twee jaar 491 bioscoopdoeken op 166 locaties
voorzien van digitale apparatuur.
Deze investering moest grotendeels worden
terugverdiend door de filmsector. De ‘recoupment’
gebeurde door middel van de Virtual Print Fee (VPF)
van 500 tot 700 euro per virtuele premièreprint die
filmdistributeurs en producenten betaalden als
aflossing. Goed nieuws: de ‘recoupment’ werd in
2018 voltooid.

Horizontale integratie
In de Nederlandse filmvertonerswereld is sprake
van economische concentratie door middel van
horizontale integratie: de grote bioscoopconcerns breiden hun macht uit door overnames van
regionale ketens en kleine familiebedrijven.

De Franse firma Pathé is marktleider gebleven in
Nederland, onder andere door de overname van de
Minerva bioscopen in 2010, de Cinemec bioscopen
in 2014 en nog drie bioscopen in 2017 (Cinema
Hengelo, Tivoli en Cinema in Leeuwarden).
Er is in dit marktsegment wel sprake van een
toename van concurrentie door de toetreding van
drie andere internationale bioscoopketens:
• De Belgische Kinepolis Group nam in 2014 de
Wolff Cinema Groep over en in 2015 de Utopolis
Groep (waaronder vijf bioscopen in Nederland)
en in 2017 twee NH-bioscopen (Hoofddorp en
Schagen).
• Het Britse Vue International nam in 2015 de JT
Bioscopen (Jogchem’s) over.
• Ook de Belgische firma Euroscoop heeft de
Nederlandse markt betreden met nieuwe multiplexen in Tilburg (2008), Maastricht (2014) en
Schiedam (2017).
Alle vier bioscoopketens breiden hun bereik in
Nederland uit door nieuwbouw en renovatie. Dit
betekent dus potentieel meer afzetmarkt voor
jeugdspeelfilms.

Screen density
In Nederland zijn er in 2017 gemiddeld 56
bioscoopzalen per 1 miljoen bezoekers. In veel
Europese landen ligt deze ‘doekdichtheid’
(screen density) hoger: Duitsland 58, Engeland
66, Denemarken 80 en Frankrijk 91 (deze cijfers
zijn ontleend aan het UNIC Annual Report
2018). Nederland lijkt dus te kampen met een
doekentekort. In commercieel opzicht lijken er
groeikansen te zijn, ook omdat het bioscoopbezoek
jaarlijks toeneemt in Nederland.
Bij de evaluatie van de landelijke zaalcapaciteit
moet ook rekening gehouden worden met de
streefgetallen op het vlak van het aantal voorstellingen per speelweek per filmzaal en de beoogde
(gemiddelde) bezettingsgraad per voorstelling.
Deze scores zijn voor de bedrijfs-voering van een
filmvertoner relevante interne indicatoren: wordt
de filmzaal voldoende intensief gebruikt? Is de
zaalcapaciteit in het algemeen genomen te klein, te
groot of precies op maat? Tevens kan blijken of een
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specifiek segment van het programma afwijkt van
het algemene beeld.

Nieuwe toetreders op de markt van
onafhankelijke bioscopen
Bij de deelsector van onafhankelijke bioscopen is
de expansie-strategie in de afgelopen zeven jaar in
verhouding met de grote ketens meer kleinschalig
te noemen.
• Er zijn recent slechts zes nieuwe toetreders
op deze markt te signaleren, met in totaal 28
zalen: The Movies Dordrecht (2013, 4 zalen), De
Filmhallen (Amsterdam, 2014, 9 zalen), Cinema
Gouda (2014, 6 zalen), Kino (Rotterdam, 2016, 4
zalen), Lab 111 en FC Hyena (Amsterdam, 2016,
allebei 2 zalen).
• Daarnaast werd Gotcha! Cinema (Weert)
gerenoveerd in 2012. De verbouwing en
uitbreiding van Cinecitta (Tilburg) werd voltooid
in 2014 en Cinema Kiek in de Pot (Bergen op
Zoom) verhuisde in 2016 naar nieuwbouw.
• Stadsbioscoop Rembrandt (Arnhem) bleek in
2016 een kort leven beschoren.

Uitbreidingen bij niet-commerciële
filmtheaters
Bij een aantal (grote) filmtheaters is recent sprake
van een aantal uitbreidingen door nieuwbouw of
hergebruik van oude gebouwen, waardoor het
totaalaantal filmzalen licht gestegen is in deze
deelsector. De uitbreidingen bij (grote) nietcommerciële filmtheaters zijn geografisch verspreid
over het hele land.
Vroege voorbeelden in dit opzicht zijn Lux
(voormalig Filmhuis Cinemariënburg, Nijmegen,
2000), de Verkadefabriek (voormalig Filmhuis
Jeroen, Den Bosch, 2004) en Filmtheater Hilversum
(2008).
• 2010: Lantarenvenster (Rotterdam);
• 2011: Cinema Oostereiland (voorheen Filmhuis
Hoorn);
• 2012: ECI Cultuurfabriek (voorheen Filmhuis
Roermond); FiZi (Filmtheater Zierikzee);
• 2013: Slieker Film (voorheen Filmhuis
Leeuwarden); Natlab (voorheen Plaza Futura,
Eindhoven); Filmtheater De Luxe / Cultuurhuis
M18 (voorheen Filmhuis Schagen);
• 2014: De Cacaofabriek (voorheen Filmhuis
Helmond);

• 2015: Floralis (voorheen Filmhuis Lisse);
• 2016: Filmhuis Alkmaar (voorheen Provadja),
Podium de Domijnen (voorheen Filmhuis Het
Domein, Sittard) en Lumière (Maastricht);
• 2018: Focus Filmtheater Arnhem; Oxville
Cinema (de gerenoveerde filmzaal in Theater De
Meervaart in Amsterdam);
• 2019: Mimik Film – Theater - Horeca (voorheen
Filmhuis De Keizer, Deventer).
Vooruitblik: Filmtheater Rialto in Amsterdam zal
met enige vertraging een filiaal met vier filmzalen
gaan openen op de campus van de VU, in samenwerking met cultuurcentrum Griffioen (RialtoZuidas). Een ander nieuwbouwprojecten staat al
enige tijd in de steigers: het Groninger Forum.
Nadere berichtgeving over actuele wijzigingen in de
filmvertonerssector is te vinden in De Filmkrant en Holland Film
Nieuws.

Filmtheaters en de gemeentebesturen in hun stad
staan bij uitbreidingsplannen voor twee soorten
keuzes: wordt het nieuwbouw of hergebruik van
oude gebouwen? Wat is wijsheid: onderdeel
worden van een cultuurcluster of een zelfstandige
filmtempel neerzetten? De ultieme vraag is of er na
de opening voldoende ruimte gemaakt wordt voor
het vertonen van jeugdspeelfilms in die nieuwe
gebouwen.
Filmtheaters staan voor de uitdaging het
bouwproject te financieren en daarna een sluitend
verdienmodel te ontwerpen voor een non-profit
exploitatie van het gebouw, met behoud van het
eigen profiel.
Gemeentebesturen staan voor de keuze hoeveel
gemeenschapsgeld ze willen investeren in stenen
en hoeveel structurele subsidie ze willen geven aan
het waarborgen van een gevarieerde filmprogrammering.
Zie verder: Wijn (2014) en de publicatie ‘Filmtheaters in beweging:
Handreiking voor bestuurders van gemeenten, beleidsmakers en –
bepalers’ (2015).

Het aantal filmzalen neemt toe. Groeit
het publiek ook?
Ja, want in 2016 was het peil van het landelijk
bioscoopbezoek teruggekeerd op het peil van 1965.
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Deze grafiek kende vanaf 1965 een diepe dip, maar
vanaf 1992 is sprake van een stijgende lijn.
Bron: http://www.datagraver.com/case/bioscoopbezoek-en-omzetnederland-1938-2016

In 2017 bezochten 9,7 miljoen Nederlanders de
bioscoop en werden in totaal 36 miljoen kaartjes
verkocht. Ook de gemiddelde bioscoopbezoekfrequentie is gestegen in Nederland: van gemiddeld
1,8 keer per jaar in 2013 naar gemiddeld 2,1 keer
per jaar in 2017.
Bron: Bioscoopmonitor 2017

Zijn er grenzen aan deze groei? Onderzoeker
Dick Smits (Filmkenniscentrum) formuleerde
een antwoord op deze vraag voor de sector
van filmtheaters, met een speciale focus op de
provincie Overijssel.
Bron: Smits, D. (2017) Film in Overijssel V: Grenzen aan de Groei.
z.p.: Filmkennis Centrum.

Een medewerker van de ABN/Amro formuleerde
een antwoord op deze vraag in januari 2018 voor de
gehele bioscoopsector.
Bron: Duijn, S. (25 januari 2018) ‘Bioscopenupdate: Netflix krijgt
bioscoopbranche niet klein, mits ...’.
URL: https://insights.abnamro.nl/2018/01/netflix-krijgtbioscoopbranche-niet-klein-mits/

De mensen achter de schermen
De vertoning van jeugdspeelfilms betekent ook
werkgelegenheid. In Nederland zijn circa 192
betaalde filmprogrammeurs werkzaam.
• Er zijn acht boekingskantoren in Nederland:
de drie bioscoopketens Kinepolis Booking
NL, Pathé en Vue Nederland, plus vijf
kleinere spelers: ABC – Amsterdam Booking
Company (17 vertoners), Go Filmbooking (8
vertoners), Filmboekers (7 vertoners); Filmplan
(5 vertoners) en Cherry Pickers Cinema (3
vertoners).
• Daarnaast zijn er circa 39 resterende onafhankelijke bioscopen en circa 37 resterende (grotere)
niet-commerciële filmtheaters.
Deze inventarisatie is gebaseerd op de ‘Ledenlijst NVBF,
gerangschikt op boekingsgroep, stoelen, zalen. (Bron: website van
de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters: denvbf.
nl, peildatum maart 2017).

De beroepsgroep van filmprogrammeurs krijgen bij
de 79 kleine filmtheaters een aanvulling met vrijwilligers die betrokken zijn bij programmagroepen.
Laten we gemiddeld drie personen per filmhuis
rekenen, dan is de inschatting dat circa 237 vrijwilligers betrokken zijn bij de filmprogrammering in
deze deelsector.

Case study: Rotterdamse
jeugdfilmvertoners
Rotterdam heeft circa 600.000 inwoners, die bij een
bezoek aan een jeugdspeelfilm de keuze hebben
uit vijf verschillende filmvertoners die een structurele jeugdfilmprogrammering bieden. Er zijn de
twee Pathé multiplexen, het Kinepolis Cinerama
Filmtheater, de onafhankelijke bioscoop Kino en
het arthouse Lantarenvenster.
Een inventarisatie van de stedelijke capaciteit in
meer detail:
• Het commerciële circuit bij de vertoning van
jeugdspeelfilms bestaat in Rotterdam uit het
aanbod van twee ketens: Pathé Schouwburgplein (7 zalen, totaal 2592 stoelen), Pathé
De Kuip (14 zalen, totaal 2746 stoelen) en
Kinepolis Cinerama Filmtheater (7 zalen). In de
zomer van 2014 nam de Belgische beursgenoteerde firma Kinepolis de bedrijfsvoering
van Cinerama (7 zalen) over van de Utrechtse
bioscooponderneming Wolff.
• Het onafhankelijk filmtheater Kino (4 zalen)
is gevestigd in de Gouvernestraat en biedt
sinds oktober 2016 een gevarieerd aanbod van
filmpremières en filmspecials, met vertoningen van de vroege ochtend tot de late avond.
De jeugdprogrammering van Kino bestaat
voorlopig uit een selectie van Amerikaanse
familiefilms.
• Regio: de firma Euroscope heeft in 2017 een
multiplex neergezet in Schiedam met 11 zalen
(2.500 stoelen).
• Toekomstplannnen: Vue Cinemas Nederland
heeft plannen voor een multiplex aan het
Ahoyplein in Rotterdam Zuid.
• Het gesubsidieerde arthouse Lantarenvenster
bevindt zich sinds 2010 op de Wilhelminapier
(Kop van Zuid) en heeft vijf filmzalen (totaal 535
stoelen) plus een multifunctionele zaal (290
stoelen).
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Hoe kun je dit brede lokale aanbod aan vertoning
van jeugdspeelfilms nog aanvullen in Rotterdam?
Het antwoord is te vinden bij twee wijkgerichte
vertoners: ZienInNoord en Cinema Islemunda en
bij het Internationaal Jeugd Film Festival. Normaal
gesproken blijven deze vertoners onder de radar
van een landelijke evaluatie, want ze zijn geen lid
van de NVBF en ze zijn ook niet aangesloten bij het
collectieve marketingnetwerk van Cineville. Toch is
hun praktijk interessant, want ze bieden selectieve
filmreprises en creatieve randprogramma’s dichtbij
de woonomgeving van de doelgroep. Ze bereiken
op deze manier een lokaal en divers samengesteld
publiek, in samenwerking met de podia waar ze
hun filmzaal huren. Hun marktaandeel is klein, hun
impact is groot.
Hoe ziet hun keuze van aanpak er concreet uit? Hier
volgt een beknopte kenschets van beide vertoners
en het festival.

ZienInNoord
CineNoord bestaat sinds 2011 en biedt een
wekelijkse filmvertoning op donderdagavonden.
Sinds 2015 is onderdak gevonden in de theaterzaal
van Studio de Bakkerij. Elke filmvertoning wordt
ingeleid door een medewerker en er is steeds een
voorfilm van een Rotterdamse maker, met een
kort vraaggesprek na afloop. Vanaf 2014 wordt een
jeugdprogramma aangeboden onder de noemer
ZienInNoord. Het aanbod van ZienInNoord op de
woensdag-middagen is gericht op kinderen van 7
t/m 12 jaar. Om de week wordt in het tijdslot van
15:00 uur een eigenzinnig geselecteerde kinderfilm
vertoond waarbij een professionele maker vooraf
iets over het filmvak komt vertellen. Per kalenderjaar worden circa zestien jeugdspeelfilms
vertoond. Dit gebeurt met een dvd of Bluray en
een HD-beamer. De filmrechten worden geregeld
via een licentie bij Film Service of rechtstreeks bij
distributeurs zoals Twinfilm. Eerder op de middag
kunnen kinderen deelnemen aan een workshop,
die gebundeld zijn in blokken van vier workshops
met een gezamenlijk thema (bijvoorbeeld Special
Effects; Griezelverhalen; Alternatieve Sprookjes).
Onder begeleiding van gastdocenten maken ze een
korte speelfilm, animatiefilm of documentaire. De
resultaten worden op de website geplaatst.

Boxtrollen (2014) en Kubo (2016). Dit zijn echter wel
films die de oudere kinderen aanspreken en dat blijkt
een kleinere doelgroep. Films die gericht zijn op jonge
kinderen lopen beter. Vanaf september 2018 zijn we
in samenwerking met Studio de Bakkerij gestart met
de pilot van een 4+ programmering op de zondagochtend. De eerste film in deze reeks was De dieren uit het
Hakkebakkebos (2017), waarbij we de liedjes vooraf
instudeerden zodat de kinderen konden meezingen.”

Cinema Islemunda
De centrale persoon bij ZienInNoord is Eva Wijers
die naast de filmprogrammering ook de workshops
ontwerpt en begeleidt, samen met gastdocenten uit
haar netwerk. Zo kwam animator Digna van der Put
langs, en animator Gerben Agterberg en animator
Daan Faudet die heeft meegewerkt aan Pim & Pom:
Het grote avontuur (2014) en Woezel & Pip: Op zoek
naar de Sloddervos (2016). Ook de medewerking van
muziekproducer Jornt Jan Bras (Boom Boom du
Terre) was een groot succes.
In de afgelopen vier jaar werden in totaal twaalf
Nederlandse kinderfilms vertoond, dat is circa
20% van het aanbod van ZienInNoord. Het gemiddelde aantal bezoeken bij de vertoningen van deze
Nederlandse kinderfilms in ZieninNoord is 22 per
voorstelling. Koploper is Meester Kikker (vertoond
in februari 2017) met maar liefst 60 bezoekers
(in een zaal met 50 stoelen!). Ook Toen mijn vader
een struik werd had in november 2017 een bovengemiddelde toeloop met 27 bezoekers en Hotel
de Grote L. scoorde in augustus 2017 goed met 25
bezoekers. Trippel Trappel Dierensinterklaas trok op
7december 2016 twee dagen na Pakjesavond toch
24 bezoekers.
Eva Wijers:
“De aanloop blijft onvoorspelbaar. Ik programmeer in
blokken van vier films, in het begin bestond een kwart
van de programmering uit geselecteerde mainstreamfilms, dat percentage schuift de laatste tijd naar de
helft. Paddington met Kerst levert bijvoorbeeld veel
bezoekers op. En de Aardman-films zijn gewoon heel
goed, het is leuk dat ze steeds meer publiek trekken.
Uit het Amerikaanse aanbod heb ik een voorkeur voor
de films van Laika Studios, zoals Coraline (2009), De
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De andere wijkgerichte filmvertoner in Rotterdam
is Cinema Islemunda. Dit filmprogramma is sinds
maart 2014 onderdeel van het cultureel aanbod
van ‘Islemunda, het podium van IJsselmonde’ op
Rotterdam-Zuid. De filmzaal bevat 50 stoelen,
wekelijks worden hier jeugdspeelfilms vertoond op
de woensdagmiddag 14:00 uur. In schoolvakanties
zijn er ook ochtendvoorstellingen. Een experiment
met vertoningen op zondagmiddag bleek niet
succesvol. Eén keer per maand is het aanbod
gericht op de allerkleinste bezoekers, met vooraf
aan de filmvoorstelling een randprogrammering,
georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek
IJsselmonde die in hetzelfde gebouw zit.
Het programma bestaat uit een eigenzinnig selectie
van alle soorten Nederlands gesproken jeugdspeelfilms, gekozen uit het aanbod van Film Service voor
reprises en rechtstreeks geboekt bij distributeurs
zoals Just Film en Twin Film voor de recente films.
Filmprogrammeur Ad van de Donk:
“In het algemeen zijn de 4+ films beter bezocht
en is het lastiger de leeftijdsgroep van 12+ aan te
trekken. De allereerste filmvoorstelling in 2014 was
Nijntje de Film en deze was gelijk uitverkocht. Ook
Sprookjesboom de Film (2012) liep in december 2017
goed, mede vanwege het randprogramma van de
bibliotheek. Andere toppers waren K3 Dierenhotel
(2013), Woezel en Pip op zoek naar de Sloddervos
(2016), Dikkertje Dap (2017), de klassieker Pluk van
de Petteflet (2004) en verrassend genoeg De Familie
Slim (2017). Brammetje Baas blijft het goed doen.
Een onverwachte tegenvaller was Hotel de Grote L
(2017) en 100% Coco (2017). In juni 2018 bestond
de seizoenafsluiting uit een goed bezochte vertoning
van Sing Song (2017), met vooraf een ‘Tropical Tour
Suriname’.”

Internationaal Jeugd Film Festival
Het Internationaal Jeugd Film Festival (IJFF) bestaat
sinds 2016, het is een initiatief van Stichting
More Deeds (Erik van Loon) en Huis der Zotheid
(Wilma Kun). De doelstelling is als volgt verwoord:
“kinderen door middel van buitenlandse films
kennis laten maken met andere culturen met als
achterliggend doel xenofobie in een vroeg stadium
te bestrijden”.
Het festival beslaat vijf dagen en start steeds op
1 juni, de Internationale Dag van het Kind. De
festivallocatie is het literair café Huis der Zotheid
in Rotterdam. De omvang van het programma
groeit gestaag. Bij de eerste editie werden twaalf
films vertoond, bij de tweede editie 20 films, bij de
derde editie 25 films. Er zijn door het jaar heen ook
workshops waar kinderen van 10-12 jaar films leren
maken, het resultaat wordt op het festival vertoond.
Het festivalprogramma is steeds thematisch van
aard, de keuze gebeurd met inspraak van de festivalbezoekers. In 2016 was het thema ‘This is Not
Hollywood’, in 2017 ‘Aarde, Lucht en Waterverontreiniging’ en in 2018 ‘Leven met een beperking’.
De beste films werden nogmaals vertoond tijdens
de UN Wereld Gehandicapten Dag op 3 december
van dat jaar.
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Het overige culturele aanbod voor de
jeugd in Rotterdam
Er zijn ook jeugdfilmvertoningen bij het International Film Festival Rotterdam (For Kids Only), bij
het zomerfestival Roffa Mon Amour Kids en het
winterfestival Petit Palais Kids. En voor de volledigheid: Stichting WORM oganiseerde in 2015 in
samenwerking met de Pleinbioscoop een aantal
vertoningen van klassieke kinderfilms onder de
noemer De Retro Kinderbioscoop.
De meest directe lokale ‘overige concurrentie’
voor de vertoning van jeugdspeelfilms bestaat in
Rotterdam uit de podiumsector: familievoorstellingen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest
in concertzaal De Doelen en het aanbod van
jeugdtheater in onder andere het Maastheater en
de Rotterdamse Schouwburg.
Verder is sprake van indirecte concurrentie door
de kinderactiviteiten in Villa Zebra, de kinder-doe
tentoonstelling Professor Plons in het Maritiem
Museum Rotterdam en het cursusaanbod van de
SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam).
Daarnaast zijn er attracties zoals het Plaswijckpark,
Miniworld Rotterdam en het zomerevenement
Jeugdvakantieland in Rotterdam Ahoy.

bijlage 4

Kenschets Filmeducatie
Landelijke coördinatie van filmeducatie
In 2016 is vanuit Eye Filmmuseum een landelijke
lobby gestart met als doel filmeducatie onderdeel
van het onderwijscurriculum te maken bij het
Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De
Raad voor Cultuur heeft dit voorstel opgenomen
in hun beleidsrapport Zicht op zoveel meer (2018)
dat aangeboden is aan minister Van Engelshoven
(OC&W) en minister Slob (Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media).
De afdeling Eye Educatie coördineert het Netwerk
Filmeducatie en het Amsterdams Filmmenu. Op de
vakinhoudelijke website Filmeducatie.nl staat het
aanbod van filmfestivals, vertoners en educatieve
organisaties verzameld. Eye Educatie ontwikkelt
ook zelf educatief materiaal. Een greep uit het
aanbod:
• De lesmethode Avonturen in het donker is een
doorlopende leerlijn filmeducatie voor het
primair onderwijs (4-11 jaar).
• Het lesmateriaal bij speelfilms voor jeugd en
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jongeren staat op de vakinhoudelijke website
Kijk-goed.eyefilm.nl, die doorzoekbaar is
met filters op onderwijsniveau, vakgebieden,
filmkenmerken en thema’s.
• Voor het landelijk educatieve aanbod voor de
doelgroep van tieners is de publieke website
moviezone.nl het belangrijkste platform.
Het Moviezone-project werd in 1997 gestart
als initiatief van Nederlandse filmtheaters en
was aanvankelijk gericht op de organisatie van
wekelijkse filmvertoningen voor jongeren (15-26
jaar). Het werd uitgebouwd tot een platform gericht
op filmpromotie bij jongeren van 12 tot 21 jaar.
Dit gebeurt onder andere door de organisatie van
de uitreiking van MovieZone Jury Awards op zeven
filmfestivals. Daarnaast is er de jaarlijkse landelijke
MovieZone Talent Day en de MovieZone Filmlabs.
Eye Educatie ontwikkelde ook MovieZone
online webseries: Max & Billy’s Drill Machine Girl
(10 afleveringen, 2014) en Bardo’s Filmgebeuren
(8 afleveringen, 2015).

Eye Filmmuseum
In 2010 is Eye Filmmuseum ontstaan uit een
fusie van vier partners: Nederlands Instituut voor
Filmeducatie, Nederlands Filmmuseum, Holland
Film en Filmbank. De overheid wilde op deze
manier een ‘Film Instituut Nederland’ vormen. Eye
Filmmuseum voert deze titel inmiddels niet meer
publiekelijk, maar vervult inderdaad een centrale
rol in de filmsector.
Een van de kerntaken van Eye Filmmuseum is
educatie. De afdeling educatie heeft een tweeledige opdracht, namelijk museumeducatie en de
landelijke ondersteunende functie.
• Bij museumeducatie is de collectie van Eye het
uitgangspunt en ligt de focus op reflectie op het
heden in relatie tot het verleden en de toekomst.
Er zijn onder andere educatieve compilatieprogramma’s ontwikkeld op het vlak van filmerfgoed, met als verzamelnaam ‘Filmjuwelen’.
• Op het vlak van de landelijke ondersteuning
van filmeducatie heeft Eye de taak om samenwerking te stimuleren en initiatieven te
coördineren: overlap te voorkomen en hiaten
op te vullen.
Eye Filmmuseum is lid van diverse internationale
netwerken waar filmeducatie op de agenda staat,
waaronder de European Children’s Film Association
(ECFA).
Eye Filmmuseum is tevens partner in het internationale project ABCinema en F.L.I.C.K. (Film Literacy
InCubator Klubs). Hierin staat de deskundigheidsbevordering van intermediairs centraal (docenten,
filmmakers en medewerkers filmeducatie). Het
project richt zich op het stimuleren van interesse
in (Europese) filmcultuur en erfgoed, het zichtbaar
maken van het belang van film literacy en het
doorgeven van vaardigheden om aan de slag te
gaan met filmeducatie.
Eye Filmmuseum is daarnaast penvoerder van het
project Cinemini Europe dat najaar 2018 van start
gaat en waarbij onderzoek wordt gedaan naar
filmeducatie voor 3 tot 6-jarigen.
De regionale en lokale coördinatie van filmeducatie is in beleidsmatig opzicht een onderdeel van
kunsteducatie of cultuureducatie. De landelijke
koepelorganisatie op het vlak van kunsteducatie
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is Cultuurconnectie. Provincies hebben soms een
apart loket voor kunsteducatie, zoals Brabant met
Kunstbalie.nl. Vrijwel elke gemeente heeft een Lokale
Educatieve Agenda ontwikkeld.

Actieve filmeducatie
Kinderen en tieners zelf aan de slag laten gaan met
films maken is een populaire vorm van filmeducatie. Door de ontwikkeling van betere apparatuur
en software zijn de technische randvoorwaarden
eenvoudiger geworden. Het zelf films maken sluit
ook beter dan ooit aan bij de belevingswereld van
kinderen en tieners.
Een aantal organisaties zijn op dit vlak actief in
Nederland, onder andere: Stichting En...actie! (Filip
Braams), Stichting De Frisse Blik (Frans Bromet),
Bekijk ‘t (Luc van Leeuwen) en het Rotterdamse
media-lab Digital Playground.
Het Kunstbende Festival (kunstbende.nl) is sinds
1991 een jaarlijkse competitie voor jong talent
tussen de 13 en 18 jaar, op het gebied van film,
dans, dj, beeldende kunst, mode, muziek, literatuur en theater.
Het Unicef Kinderrechten Filmfestival
(krff.nl) organiseert sinds 2014 elk schooljaar
een competitie waarbij scholieren met behulp van
de app Mini MovieMaker en ondersteund door
een ‘Digi-les Film maken’ een korte film maken,
met als thema kinderrechten. Ook tijdens Cinekid
gaan kinderen aan de slag met deze competitie.
In samenwerking met IFFR Curacao is er ook een
regionale finale overzee. De films gaan online in
première, met een landelijke finale in juni in een
bioscoopzaal (onder andere Tuschinski). Er is
ook een samenwerking met Media Masters, een
educatief initiatief van het Nederlands Instituut
voor Beeld & Geluid en de NTR. De ‘Week van
Mediawijsheid’ valt namelijk samen met de ‘Dag
van Kinderrechten’ (20 november).
De competitie van het Nationale Film Festival voor
Scholieren (nffs.nl) vindt elk jaar in september
plaats en staat open voor scholieren van het voortgezet onderwijs (12-18 jaar).

Het International Short Film Festival Nijmegen
heeft een omvangrijk aanbod voor het onderwijs,
waarbij leerlingen films kijken en films kunnen
maken (stop-motion films, flipboekjes, werken met
een green-screen), of ze kunnen een scholierenfilmfestival organiseren. Een databank met korte
films en educatief materiaal is in ontwikkeling.
Het Wildlife Film Festival Rotterdam (wffr.nl)
organiseert in 2018 in samenwerking met
Nederland Zoemt voor de derde keer de Nationale
Natuur Filmwedstrijd, waar iedereen tot 16 jaar
aan kan deelnemen en meedingen naar een WFFR
Flamingo Award, met een filmpje van maximaal 3
minuten. De beste filmpjes worden op het WFFR in
oktober vertoond tijdens de finale.
Tim Grabham publiceerde in 2011 het educatieve
project Filmen maar! Alles wat je nodig hebt om een film
te maken met je mobiele telefoon of je camera. (Rijswijk:
De Vier Windstreken), gericht op kinderen vanaf
acht jaar.
In 2018 publiceert Govrien Oldenburger het
handboek Zelf animatievideo’s maken met je telefoon
of tablet (Amsterdam: WPG Uitgevers, in samenwerking met Cinekid). Bij het basisonderwijs kiezen
steeds meer leerkrachten voor het maken van een
eindfilm met groep 8, in plaats van een musical.
Filmmaker Anna Spohr (AllAboutUs Filmfactory)
publiceerde in 2013 een docentenhandleiding voor
het maken van film maken met tieners en jongeren:
Films maken: Jongeren en antichaos recepten (Assen:
Van Gorcum).

Mediawijsheid
De website Filmenmediawijsheid.nl van Eye Educatie
geeft voor docenten en lesontwikkelaars een aanzet
tot het leggen van een verbinding tussen filmeducatie en de ‘Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid’,
ontstaan vanuit een samenwerking met Digital
Playground, Kunstgebouw en Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).
De vakinhoudelijke website mediawijzer.net bestaat
sinds 2008 en is gericht op professionals in het
werkveld van onderwijs. Dit netwerk wordt beheerd
door vijf kernpartners: Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid, NPO, Koninklijke Bibliotheek,
Kennisnet en ECP|Platform voor de Informatie
Samenleving. De publieke website mediawijzer.nl is
een kennisbank gericht op een brede doelgroep.
Educatie op het vlak van mediawijsheid legt meer
de nadruk op analyse van de journalistieke beeldcultuur en de stimulans van kritisch burgerschap.
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
ontwikkelt educatief materiaal op het gebied van
mediawijsheid, met onder andere de docentenwebsite Teleblik.nl en de lesmethode Natuurbeelden
in de klas.
Actuele discussies over leerplanontwikkeling in
het Nederlands onderwijs bij onder andere de
leergebieden Digitale geletterdheid, Burgerschap
en Kunst & Cultuur staan op de website Curriculum.
nu. Het is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS
en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt
inhoudelijk samengewerkt met SLO.
Zie ook http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/mediawijsheid

Bij het middelbaar onderwijs hebben kunstvakdocenten en CKV-docenten de community-website
filmdocenten.nl ontwikkeld, waar ze lesmateriaal en
ervaringen uitwisselen.
Sinds 2017 wordt de Youth Cinema-Award uitgereikt
door Youth Cinema Network, waarbij drie leeftijdsgroepen gehanteerd worden: 0-14; 15-19 en 20-27.
De eerste uitreiking vond plaats in Berlijn tijdens
het REC-Festival.
Lees verder: http://www.youthcinema.de/html/ycn_award.html en
http://rec-filmfestival.de/rec/reckidse/
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Leestips voor een blik op filmeducatie over de
landsgrenzen:
• In Vlaanderen stelt het VIAA (Vlaams Instituut
voor Audiovisuele Archivering) in samenwerking
met de publiek omroep VRT en de firma Smartschool audiovisueel lesmateriaal beschikbaar
op de website Onderwijs.hetarchief.be.
• De context van de Europese situatie op het
vlak van filmeducatie is beschreven in het
onderzoeksrapport Pérez Tornero, J.-M. (2015)
Showing Films and Other Audiovisual Content in
European Schools: Obstacles and Best Practices.

Luxembourg: European Commission. URL:
https://www.lkca.nl/informatiebank/showingfilms-and-other-audiovisual-content-ineuropean-schools
• Reia-Baptista, V. & A. Burn & M. Reid & M.
Cannon (2014) ‘Screening Literacy: Reflecting
on Models of Film Education in Europe’. In:
Revista Latina de Comunicación Social, 69, pp.
354-365. URL: http://www.revistalatinacs.
org/069/paper/1015_UK/18v.html
• British Film Institute (2015) A Framework for
Film Education. URL: https://www.bfi.org.uk/
screening-literacy-film-education-europe.
• (forthcoming) Film Education: From Framework
to Impact.
Check ook:
•

Het internationale filmeducatieproject ABCinema en
F.L.I.C.K. (Film Literacy InCubator Klubs): http://www.
abcinemaproject.eu

•

Het lesmateriaal voor het basisonderwijs richt zich
op de kerndoelen van het basisonderwijs en sluit
aan bij de hedendaagse aanpak van thematisch
onderwijs in de middaguren (terwijl de ochtenduren zijn gereserveerd voor reken- en taallessen).
Deze aanpak is getoetst door middel van een
enquête onder 753 leerkrachten en positief beoordeeld. Uit deze vragenlijst is ook een selectie van
vijftien thema’s voortgekomen die leerkrachten
graag willen behandelen in hun klas aan de hand
van een film of documentaire.

BFI Education: https://www.bfi.org.uk/educationresearch

•

Onderdeel van de digitale lessen zijn onder andere
making of-filmpjes die beschikbaar staan op de
website achterdeschermenbij.nl (en op het Youtubekanaal van distributeur Dutch Film Works). Bij
Oorlogsgeheimen (2014) en Storm: Letters van vuur
(2017) maakte de internationaal befaamde directorof-photography Rolf Dekens zelf de making-of films
op zijn set.

British Universities Film and Video Council: https://
learningonscreen.ac.uk

•

http://www.filmeducation.org

•

http://www.thefilmspace.org

•

https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com

Case-study: Het lesmateriaal van
Young Crowds
Communicatiebureau Young Crowds maakt
interactieve educatieve content dat aansluit bij
de kerndoelen van het onderwijs. Op het vlak van
filmeducatie is lesmateriaal gemaakt voor het
basisonderwijs bij onder andere de jeugdspeelfilms Oorlogsgeheimen (2014), Code M (2015), Storm
(2017), Toen mijn vader een struik werd (2017) en
Superjuffie (2018). Voor het middelbaar onderwijs
werd lesmateriaal gemaakt bij onder andere de
biografische film Een echte Vermeer (2016).
Het lesmateriaal is doorgaans zes weken voor de
uitbreng beschikbaar. De leerkrachten worden
door Young Crowds gemaild met het aanbod en in
de digitale agenda van het basisonderwijs (dedagvandaag.nl) wordt aandacht besteed aan de film en
het bijbehorende lesmateriaal. Het lesmateriaal
bestaat uit een werkboekje voor de leerlingen, een
digitale les en een docentenhandleiding.
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Young Crowds hanteert een schuivend educatief
window, afhankelijk van de wensen van de
producent en distributeur.
Bij de kinderfilm Toen mijn vader een struik werd was
het mogelijk schoolvoorstellingen te boeken direct
vanaf de theatrical release op 22 maart 2017. De
leerkrachten konden kiezen tussen een bioscoopbezoek of een vertoning in de klas via het Vimeobetaalkanaal Filmvandaag.nl (voor 15 euro per klas).
In totaal hebben circa 175 klassen de film gezien
via streaming. Het lesmateriaal bood context bij
de filmvertoning, opnieuw met een thematisch
perspectief. Dit lesmateriaal werd verzorgd door
Eye Educatie, die hiervoor een subsidie ontving van
het Abraham Tuschinski Fonds.

Lesmateriaal bij drie
jeugdspeelfilms
Oorlogsgeheimen
(2014)
Bij Oorlogsgeheimen
was het thema vriendschap en verraad in
oorlogstijd. Rondom
de uitbreng op 3 juli
2014 werd een promotieactie ontwikkeld in
samenwerking met
de openbare bibliotheken in Limburg, met
medewerking van Jacques Vriens, de auteur
van het boek. Er werden landelijk 150.000
werkboekjes besteld. In Lumière (Maastricht)
trok de film 602 reguliere bezoekers en 937
bezoekers bij schoolvoorstellingen.
De landelijke toeloop in de filmzalen bleef die
zomer beneden de verwachting van distributeur Dutch Filmworks. De ramp met de MH17
zorgde voor een afname van het bezoek.
Het publiek gaf de voorkeur aan de feelgood
fantasy film Heksen bestaan niet (2014). In april
2015 kreeg Oorlogsgeheimen een tweede kans
door een scholenactie, in samenwerking met
Pathé. De eerste week van mei vormde hierbij
een richtpunt in de planning, want het lesmateriaal voor zowel basisonderwijs als voortgezet
onderwijs sloot inhoudelijk aan bij reflectie op
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
De film werd uitgezonden door KRO-NCRV
op 4 mei 2016 en wordt regelmatig herhaald
in de zendtijd van Zapp Bios en is nu ook
beschikbaar op Netflix. Young Crowds heeft in
totaal 365.000 werkboekjes van Oorlogsgeheimen
verspreid.
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Storm: Letters van
vuur (2017)
Bij Storm: Letters van
vuur was het thema
vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging, vragen
rondom vertrouwen
en waarheid. De
introductie van de
boekdrukkunst vormde een omslag in de informatievoorziening, net zoals sociale media dat
doet in onze tijd. Ook hier bevat het lesmateriaal informatie over de historische setting
(Luther) en hoe een film gemaakt wordt (een
blik achter de schermen).
De film werd 19 januari 2017 uitgebracht,
gelijktijdig voor schoolvoorstellingen en
reguliere voorstellingen. De reguliere voorstellingen kende een piek tijdens de voorjaarsvakantie.
Museum Catharijneconvent was partner bij
de promotie van de film. Het lesmateriaal is in
2018 beschikbaar op de website heiligehuisjes.net
(een initiatief van Nachtzon Media).

Code M (2015)
Bij Code M is het
thema hoe een film
wordt gemaakt. In
2015 werden 34.000
werkboekjes verspreid,
ook met verwerkingsopdrachten van
achtergrondinformatie
over de historische
belevingswereld van de musketier d’Artagnan.
Het historisch Kasteel Hoensbroek in Limburg
was een partner in de promotie van de film. De
schoolvoorstellingen vonden plaats in Pathé,
de JT-bioscopen en filmtheaters.

bijlage 5

Context van de algemene jeugd-beeldcultuur
Maatschappelijke invloeden
In de 20e eeuw was sprake van een verzuilde
maatschappij, waarbij het dagelijks leven en het
persoonlijke wereldbeeld (en het filmbezoek)
bepaald werden door een beperkt aantal gedeelde
geloofsovertuigingen, met een keuze uit socialistisch of communistisch, katholiek of protestants, al
dan niet rekkelijk of rechtlijnig. Er was dus sprake
van een soort mentale gettovorming, dat zichtbaar
werd in het onderwijs, de media en de middenstand.
In de bioscoopwereld was deze verzuiling minder
merkbaar. Wel was in de 20e eeuw lange tijd sprake
van een strikte scheiding tussen een commercieel
en niet-commercieel circuit. Bioscopen (35mm)
stonden tegenover cine-clubs en filmhuizen
(16mm), waarbij een formeel verbod gold voor
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onderlinge handelsbetrekkingen. Ook jeugdfilmvoorstellingen werden in strikt gescheiden vertoningscircuits aangeboden. Het meest manifest was
deze tweedeling in de jaren van Het Vrije Circuit
(1974-1984). In de 21e eeuw is deze scheidslijn
meer diffuus geworden.
In de 21e-eeuw staat de vertoning van jeugdspeelfilms in een context van zorgen over de benodigde
mediawijsheid van de jonge generaties. De
discussie over de invloed van de ‘filter bubble’ is
actueel geworden. Kinderen en hun ouders zitten
onvermijdelijk in een vangnet van aangestuurde
opinies en voorkeuren, al dan niet computergestuurd via algoritmes, of gemanipuleerd door
influencers. Naast de kwaliteit van berichten op
social media en overige bronnen is er ook het
probleem van de omvangrijke kwantiteit.

Bij de online-communicatie is sprake van een
aanzienlijke toename van de informatiestroom die
ieder individu te verwerken krijgt. Ook kinderen
worden bedolven onder een overdosis aan
prikkels.
De bundel Haan & Pijpers (red. 2010) bijvoorbeeld
bevat tien essays van Nederlandse onderzoekers
over het gebruik van nieuwe media door kinderen
van 6 tot 12 jaar. De essays worden afgewisseld
met enkele interviews met kinderen.
• De onderwerpen zijn: surfen op internet, het
spelen van computergames, online communicatie in sociale netwerken zoals Hyves en
Facebook, het gebruik van de applicaties
van de mobiele telefoon (MSN, SMS), het
fenomeen van cross-mediale marketing gericht
op kinderen (zoals rondom de tv-serie Het
Huis Anubis) en de ontwikkeling van virtuele
werelden zoals Stardoll.nl en Habbo.
• De centrale vragen zijn gebaseerd op de
zorgen van ouders en experts: welke kennis
en vaardigheden zijn noodzakelijk voor het
veilig en efficiënt omgaan met nieuwe media?
Welke mediawijsheid en digitale geletterdheid
hebben kinderen nodig? Welke verantwoordelijkheid hebben ouders, leerkrachten en de
aanbieders van content om kinderen meer
weerbaar te maken en te beschermen tegen de
verleidingen van commercie en de confrontatie
met schadelijke inhoud?
• De conclusie is dat kinderen begeleiding nodig
hebben, want nieuwe media bieden naast vele
mogelijkheden tot creatieve communicatie
ook enkele risico’s. Het medialandschap is
sinds 2010 sterk veranderd en de genoemde
voorbeelden zijn daardoor onvermijdelijk
gedateerd, maar de kritische vragen zijn
actueel gebleven.

Audiovisueel jeugdentertainment
Kinderen hebben vanouds een overvolle agenda
met activiteiten buiten de filmzalen, maar de
aanbieders van jeugdfilmvoorstellingen hebben
in de afgelopen zeven jaar het meest specifiek te
maken met een toenemende concurrentie van
andere vormen van audiovisueel jeugdentertainment zoals apps en games, televisie, themakanalen en VoD. Een beknopte verkenning van de
stand van zaken:

Apparaten
De vrijetijdsbesteding en het communicatiegedrag
zowel thuis als onderweg veranderde door de
opkomst van de smartphone (Apple iPhone vanaf
2007, Android-versies vanaf 2008). We zijn nu tien
jaar later en het is heel normaal geworden dat
oudere kinderen en tieners vele uren per dag bezig
met films en foto’s te posten en hierop te reageren
met likes, tags en emoji op social media-kanalen
zoals Snapchat, Instagram, Whatsapp, YouTube
en Pinterest. Ze zijn onderdeel van de Generatie Z,
ook wel post-Millennials genoemd, geboren tussen
ruwweg 1995 en 2010. In 2018 is deze generatie dus
tussen de 8 en 23 jaar oud (zie onder andere Ahlers
& Boender, 2016).
In 2010 volgde de introductie van tabletcomputers.
De huidige generatie kinderen groeit op met dit
apparaat dat ze intensief gebruiken vanaf hun
kleuterleeftijd, waarbij ze kunnen kiezen uit een
breed aanbod van apps en interactieve computerspellen. De introductie van steeds nieuwe
generaties spelcomputers (Nintendo Wii, Sony
Playstation, Microsoft Xbox) zorgde ervoor dat de
gamesindustrie al vele jaren mondiaal een groter
marktaandeel heeft dan de filmindustrie. Voor de
details van de Nederlandse situatie zie de Games
Monitor 2015.

Zie ook:

Televisie

•

Kindertelevisie begon in Nederland in 1955,
verdeeld over de verzuilde omroepen. Deze situatie
veranderde pas in de 21e eeuw: de Nederlandse
Publieke Omroep (NPO) ging jeugdtelevisie
aanbieden onder de gezamenlijke noemer Zappelin
(sinds 2000, doelgroep tot 6 jaar) en Zapp (sinds
2008, doelgroep 6-12 jaar). De huisstijl werd
herhaaldelijk aangepast, sinds 2014 heet het

Thijs, Fisser & Van der Hoeven (2014) geven een analyse
van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het
basisonderwijs.

•

Mommers (2013) analyseert het aanbod van mediaonderwijs in drie landen: Finland, Zweden en GrootBrittannië.
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De Eye-walk
De tabletcomputer is ook in de filmwereld
doorgedrongen. Een iPad blijkt een handig
apparaat bij workshops voor kinderen waar ze
leren eigen stop-motion films te maken, zoals
onder andere bij ZienInNoord (Rotterdam).
Eye Filmmuseum gebruikt iPads voor een
Augmented Reality speurtocht door hun
gebouw, de Eye-walk, in 2014 bekroond met de
New Media Award en een innovatieprijs op de
internationale conferentie MuseumNext.
“Met een tablet in de hand maken
kinderen tijdens de Eye-walk een vijftien
minuten durende videowandeling door het
museumgebouw. Ze volgen diverse filmpersonages, die zich vlak voor hun neus in dezelfde
ruimte lijken te bevinden. Kinderen ontdekken
in de Eye-walk wat een film spannend maakt
en hoe ze daarbij om de tuin geleid worden.
De Eye-walkfilm, gemaakt door Godmother
Films, toont fragmenten van beroemde films uit
de Eye-collectie, zoals het fantastische Voyage
dans la lune van George Méliès en de griezelfilm Nosferatu. Ook wordt met een knipoog
uit de doeken gedaan hoe de special effects
van Dolfje Weerwolfje en Star Wars werken. De
Eye-walk eindigt met het opnemen van een
filmscène voor de Greenscreen-installatie in de
Basement. De filmscène wordt per e-mail aan
de deelnemers toegestuurd zodat deze gedeeld
kan worden met vrienden en familie.”
Bron: http://presscenter.nl/eyewalk-wint-highly-commendedprize-voor-innovatie/
Zie ook: https://www.eyefilm.nl/en/about-eye/news/
the-eyewalk-wins-new-media-award

kinderprogramma NPO Zapp. De uitzending van
“de beste jeugdfilms uit binnen- en buitenland”
gebeurt onder de noemer NPO Zapp Bios. Op de
websites zapp.nl en UitzendingGemist.nl / NPOStart.
nl is een deel van het aanbod beschikbaar als
streaming video. In Vlaanderen wordt het aanbod
van jeugdtelevisie van de publieke omroep gepresenteerd onder de noemer van Ketnet. Dit televisieaanbod via de kabel werd uitgebreid door de
opkomst van online-themakanalen: in Nederland
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met Zapp Xtra en en Zappelin Xtra, in Vlaanderen
met Ketnet+.
Daarnaast is er aanbod voor de jeugd op
commerciële kanalen zoals Nickelodeon. Nickelodeon is een commercieel thema-televisiekanaal
voor kinderen dat in 1977 werd opgericht in de
Verenigde Staten. De Nederlandse vestiging werd
in 2003 opgericht, vanaf 2005 is het 24uur tv-kanaal
beschikbaar op de Nederlandse kabel (met onder
andere Nick Jr. en Nick Toons). Een Vlaamse
versie bestaat vanaf 2011. Overige commerciële thema-televisiekanalen voor kinderen zijn
Disney XD; Disney Junior; RTL Telekids. Daarnaast
bestaan diverse themakanalen voor een algemene
doelgroep, zoals Discovery Channel, National
Geographic, Animal Planet en Comedy Central.
Op de website film.nl staat de online beschikbaarheid van Nederlandse jeugdspeelfilms
vermeld. Deze beschikbaarheid van jeugdspeelfilms in de vorm van streaming video en digitale
bestanden zorgt aan de ene kant voor een bredere
verspreiding en promotie van deze films, maar ook
voor een toename van illegale filmvertoningen in
groepsverband, zowel bij scholen en clubs (Digibord of beamer) als thuis (digitale tv, computers,
tablets).
In de Nederlandse huishoudens veranderde
het televisiekijken door de opkomst van het
on-demand aanbod. Het belangrijkste markeringspunt op het vlak van online-videokanalen is de
introductie in Nederland in 2013 van Netflix. Het
abonneebestand groeide binnen enkele jaren uit
tot circa 1,5 miljoen abonnees (peildatum 2016).
Enkele andere SVOD-kanalen in Nederland zijn:
Pathé Thuis (sinds 2011), Picl (sinds 2017, voortzetting van FilmThuis, begonnen in 2016), Cinetree
(sinds 2014); en CineMember (2018). Mubi (sinds
2007, voortzetting van The Auteurs), Videoland
(RTL); HBO (sinds 2012, in Nederland via Ziggo);
Amazon Prime Video; Ziggo Movies & Series XL;
Viceland; Film1; Online.nl; KPN Presenteert; XS4All.
Nederlandse algemene online-televisieomroepkanalen zijn: NPO Start & NPO Start Plus; NL Ziet
(sinds 2014, een samenwerking van NPO, RTL en
SBS).

Onderzoek van het mediagedrag van de
doelgroep
In 2017 liet Stichting Lezen een representatief
onderzoek doen naar de leesmotivatie bij Nederlandse kinderen van 8-12 jaar (basisschool) en
jongeren van 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs).
Bij dit onderzoek werd ook het mediagedrag
bevraagd. Uit de resultaten van de enquête blijkt
dat basisschoolleerlingen de volgende media-activiteiten het meest doen in hun vrije tijd:
1. Gamen (57% doet dit minimaal één keer per
dag; 36% doet dit minimaal twee uur per dag)
2. Kijken naar films, tv, Netflix, YouTube (55% doet
dit minimaal één keer per dag; 43% doet dit
minimaal twee uur per dag)
3. Lezen (49% doet dit minimaal één keer per dag;
31% doet dit minimaal twee uur per dag)
Leerlingen in het voortgezet onderwijs vertonen
andere prioriteiten in hun mediagedrag in hun
vrije tijd:
1. Berichten versturen (93% doet dit minimaal één
keer per dag; 50% doet dit minimaal twee uur
per dag)
2. Naar muziek luisteren (80% doet dit minimaal
één keer per dag; 53% doet dit minimaal twee
uur per dag)
3. Kijken naar films, TV, Netflix, YouTube (74%
doet dit minimaal één keer per dag; 54% doet
dit minimaal twee uur per dag)

dat het legaal naar films kijken via Netflix met een
score van 36% maar liefst vier keer zo populair als
illegaal naar films kijken via Popcorn Time (8%).
Het gebruik van YouTube blijft opvallend constant
in alle leeftijdsgroepen, maar de populariteit van
Netflix stijgt sterk naar gelang de leeftijd: van 25%
bij 10 t/m 12-jarigen, via 39% bij 13 t/m 15-jarigen,
naar 44% bij 16 t/m 18-jarigen. Betalen voor auteursrechtelijk beschermde content lijkt dus goed zijn
doorgedrongen bij de jeugd. Ter relativering: het
Netflix-abonnement zal meestal door de ouders
betaald worden, zodat kinderen gratis kunnen
meekijken. En wellicht is de respons beïnvloed door
besef van sociaal wenselijke antwoorden?
Bron: Boeke (ed. 2017, 28-29).

Het internetgebruik van tieners (12-15 jaar) is
onderzocht door Schols, Duimel & De Haan (2011).
Uit dit SCP-onderzoek blijkt dat tieners op internet
vooral aandacht hebben voor muziek, televisie en
films. Wat televisie betreft scoren talentenjachten
hoog, zoals Idols en opvolgers als X-Factor en The
Voice of Holland. Wat films betreft is Harry Potter
populair, zowel de boeken, de games als de acht
speelfilms (2001-2011). De onderzoekgegevens
dateren uit 2008, maar de grote lijn is nog steeds
herkenbaar.

Onderzoek naar de filmvoorkeuren van de
doelgroep

Bron: DUO Onderzoek, 2017, 35.

In het onderzoek van Stichting Lezen worden films
dus nogal breed samengevoegd met televisie,
Netflix en YouTube. Gelukkig bestaat er aanvullend
en meer specifiek onderzoek van het mediagedrag
van oudere kinderen en tieners: de eerste editie
van Monitor Jeugd en Media verscheen in 2015, een
update volgde in 2017. Het is een publicatie van
Kennisnet in samenwerking met Mediawijzer.net
en het is een inventarisatie van het bezit en gebruik
van beeldscherm-media door kinderen (10-12 jaar)
en door jongeren (13-18 jaar), in samenhang met
hun opvattingen en vaardigheden op dit vlak.
De Monitor Jeugd en Media 2017 toont aan dat
YouTube het populairste mediakanaal is (gebruikt
door 86% van alle kinderen en jongeren), gevolgd
door Spotify (46%) en Netflix (36%). Opvallend is
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Publieksenquête Cinekid
De publieksenquête van het Cinekid Festival is
de enige structurele exit-poll bij de vertoning van
jeugdspeelfilms.
Vier Nederlandse jeugdspeelfilms scoorden hoog
in een schaal van 1 tot en met 5: Penny’s Shadow
(4,93), Mees Kees (4, 86), 100% Coco (4,85) en
Achtste-groepers huilen niet (4,85). Ter relativering:
de laagste score bij de publieksenquête schommelt
rond de 4,1. De jeugdige festivalbezoeker blijkt dus
positief ingesteld.
Ook het aantal ingeleverde stembiljetten speelt een
rol, want dan is het aantal punten te berekenen.
Het aantal stemmen bij Nederlandse jeugdspeelfilms lag het hoogst bij de telefilm De sterkste man
van Nederland met een respons van 359 (het was in

2011 de openingsfilm). Ook Patatje Oorlog (respons
van 293) en Meesterspion (respons van 201) trokken
veel festivalbezoekers. Deze drie films hebben dan
ook het hoogst aantal punten gehaald.
Bron: https://www.cinekid.nl/nl/festival/competities-awards en
databank Cinekid

Publieksonderzoek bij tieners
De voorkeuren op het vlak van filmkeuze en
bioscoopbezoek van tieners in Nederland zijn
onderzocht in Scholtens & Verstraeten (2013),
waarbij een leeftijdsgroep van 10 tot en met 15 jaar
werd gehanteerd. Dit betekent dat het segment van
oudere kinderen (10-11 jaar) werd samengevoegd
met het segment van tieners (12-15 jaar).
• De onderzoekers constateren een algemene
voorkeur voor het genre fantasy (onder andere
alle delen van The Hunger Games, The Maze Runner,
Harry Potter, The Twilight Saga, Lord of the Rings,
The Hobbit).
• Ook het genre rom-coms is over het algemeen
populair bij deze leeftijdsgroep (onder andere
Verliefd op Ibiza en Alles is liefde).
• Daarnaast hebben ze een voorkeur voor
spanning (onder andere de James Bond films en
de serie Fast & Furious films)
• En humor doet het goed bij hen (onder andere
Pirates of the Caribbean; New Kids Nitro; Flodder),
met als subcategorie de animatie-blockbusterfamiliefilms (onder andere de reeksen Ice Age en
Madagascar).
• De Nederlandse jeugdspeelfilms die genoemd
werden waren ten tijde van het onderzoek
recent uitgebracht: Achtste-groepers huilen niet;
Mees Kees; Dolfje Weerwolfje; Mijn Opa de bankrover.
Het kijkgedrag van tieners vertoont verder weinig
eenduidigheid. Indicatoren zoals de frequentie van
bioscoopbezoek, de vraag wie invloed heeft op hun
filmkeuze en in welk gezelschap ze naar de film gaan
leveren heel verschillende en verschuivende scores
op, die sterk afhankelijk blijken van variabelen zoals
leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau.

Een korte uitweiding over mentaliteitsprofielen
Het gedrag van de cultuurconsument komt voort
uit drie aspecten: het mentaliteitsprofiel (waardenpatronen), aangevuld met de persoonlijke leefstijl
en het impulsief gedrag.
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• Het mentaliteitsprofiel is te omschrijven als het
persoonlijke referentiekader van normen en
waarden, de eigen identiteit die uit te splitsen
is in een aantal diepere drijfveren en onderstromen. Zaken waar je warm voor loopt of die
je koud laten. Ouders en opvoeders hebben hier
invloed op, tot een kind circa twaalf jaar oud
is. Daarna volgt de zoekende periode van de
pubertijd en rond de leeftijd van 25 jaar liggen
ieders waarden grotendeels wel vast: de basiskeuzes zijn gemaakt.
• Daarnaast is op persoonlijk vlak sprake van een
wisselende ‘life style’ die tot uiting komt in de
inrichting van de eigen leefwereld en de individuele smaakopvattingen, zichtbaar in onder
andere vrijetijdsbesteding. De leefstijl verschuift
op latere leeftijd meestal nog wel, onder invloed
van onder andere talent, opleiding, beroepskeuze en het gekoesterde ambitieniveau.
De leefstijl verandert met lange tussenpozen,
gemiddeld circa vier tot vijf keer in je leven.
• En tot slot is er ook nog het dynamische niveau
van impulsief en beredeneerd gedrag en van
opinies die soms per dag kunnen veranderen.
Deze drie niveaus hebben ook nog eens invloed
op elkaar, wat het interessant maakt, maar ook
moeilijk analyseerbaar. In het geval van een jeugdig
filmpubliek is sprake van een extra verzwarende
omstandigheid: bij kinderen en tieners zijn hun
waarden-patronen nog niet uitgekristalliseerd.
Toepassing van mentaliteitsprofielen bij publieksonderzoek in de sector jeugdspeelfilms vergt
daarom een grootschalige aanpak.
Publieksonderzoek bij het jeugdpubliek van
peuters, kleuters, kinderen en tieners zou mogelijk
ook volgens een systeem van mentaliteitsprofielen kunnen gebeuren, zoals dat bij de marketing
van het cultuurbezoek van volwassenen gebeurd
(door onder andere Young Works, Motivaction
en Whooz). Deze aanpak werd ook gevolgd bij de
inventarisatie van de voorkeuren van jongeren
(16-23 jaar) en jongvolwassenen (24-29 jaar) op
het vlak van bioscoopbezoek, in een onderzoek
van Stichting Filmonderzoek en Young Works
(Timmer & Willemse, 2016). Deze brede doelgroep
werd gesegmenteerd in vier typen bioscoopbezoekers, ofwel vier filmbezoek-gedragsprofielen:

‘Bioscoopfanaten’, ‘Filmkapers’, ‘Socializers’ en
‘Geduldigen’.
Bron: http://www.youngworks.nl/kennis/bioscoopbezoek-vanjongeren/

Verschillende aanpak bij leeftijdsafbakeningen
van jonge filmbezoekers
Er bestaan binnen de filmbranche verschillende
benaderingen van de leeftijdsafbakening bij jeugdspeelfilms en jeugdmedia.
• Het European Audiovisual Observatory hanteert
in hun statistieken van jeugdig filmbezoek
alleen een eindgrens van 12 jaar (zie Kanzler &
Newman-Baudais, 2011).
• De Bioscoopmonitor (Stichting Filmonderzoek)
heeft een wisselend beleid gekend bij de
bepaling van leeftijdsgroepen. Van 2003 tot
2007 werden filmbezoekcijfers verzameld van
4 jaar en ouder. Tussen 2008 en 2013 verdwenen
kinderen uit het zicht en beperkte men zich tot
16 jaar en ouder. Vanaf 2014 zijn de kinderen
gelukkig weer in beeld, maar wel vanaf
6 jaar (Bioscoopmonitor 2017, 44-45). In de
statistieken vanaf 2014 wordt een onderscheid
gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 6-11 jaar
en 12-15 jaar, maar deze twee groepen worden
soms ook samengevoegd (6-15 jaar). En bij de
vergelijking tussen 2007 en 2017 wordt de
leeftijdsgroep 4-11 jaar gehanteerd.
Het omslagpunt bij schoolgaande kleuters en jonge
kinderen (6+) is in de praktijk diffuus. Wat kan een
kleuter van vijf aan? Is er in dit opzicht een verschil
met een kind van zes? Sommige jeugdfilms kunnen
te complex zijn voor zowel kleuters als jonge
kinderen, of blijken voor beide groepen behoorlijk
angstaanjagend.
Bij de scheidslijn van 12+ is nog meer discussie
mogelijk, want ook het onderscheid tussen ‘oudere
kinderen’ en ‘tieners’ is diffuus. In de ontwikkelingspsychologie wordt de leeftijdsgroep van vroege
adolescentie of puberteit (10-14 jaar) gehanteerd,
zie onder andere Blakemore (2018), Nelis & Van
Sark (2016) en Crone (2011).
Het onderzoek Het publiek en de Nederlandse speelfilm:
Een verkenning van de nationale markt (2013) sluit
hierbij aan en hanteert een leeftijdsgroep van 10-15
jaar, naast de groep van 16 jaar en ouder.
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Op internationaal vlak is echter te signaleren dat
de Berlinale het festivalprogramma Generation 14+
presenteert. En dan bestaan er nog meer nuances
in de afbakening, zoals in rapporten buiten de
filmbranche: Monitor Jeugd en Media 2017 onderscheidt ‘kinderen’ (10 t/m 12 jaar) en ‘jongeren’
(13-18 jaar) en het onderzoeksrapport Media:Tijd
2015 brengt het gedrag van de Nederlandse mediaconsument vanaf 13 jaar in kaart.

De onmisbare filmeducatie
De Raad voor Cultuur publiceerde in 2018 een
beleidsadvies met een breed perspectief op de
audiovisuele sector, getiteld Zicht op zoveel meer.
De auteurs van het rapport signaleren dat het
(internationale) medialandschap en het kijkgedrag
verandert en ze constateren dat daardoor het
behoud van een pluriform, kwalitatief en vrij
toegankelijk aanbod van journalistieke en culturele
audiovisuele content onder druk staat. Grote
technologiebedrijven overheersen de markt met
beurswaarde als hoogste goed.
De auteurs van het beleidsadvies zoeken naar
opties om in de audiovisuele sector de maatschappelijke waarden te ondersteunen, het publieksbereik te stimuleren en creatieve talenten kansen te
bieden voor artistieke ontplooiing. De verbinding
met het aanbod van jeugdspeelfilms ligt vooral in
de paragraaf over filmeducatie waarin gepleit wordt
voor bundeling van krachten en betere coördinatie.
De vorming van regionale filmeducatie-hubs wordt
expliciet en positief genoemd als beleidsoptie.
Het adviesrapport bevat goede voornemens die
nog wel erg globaal zijn verwoord. De kernvraag is:
wat zien en horen kinderen en kleinkinderen die
opgroeien in Nederland in de komende jaren? En:
hoe communiceren ze daarover met elkaar?

Bronnen
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Bertram + de Leeuw Uitgevers.
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Het geheime leven van het tienerbrein: Hoe
we ons zelf uitvinden. Amsterdam: Uitgeverij
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European Audiovisual Observatory. URL: www.
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Audiovisual Media for Children in Europe: The
Theatrical Circulation of European Children’s
Films; Television for Children. Strasbourg:
European Audiovisual Observatory.
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Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/
Hoe_cultureel_is_de_digitale_generatie
Thijs, A. & P. Fisser & M. van der Hoeven (2014)
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van het funderend onderwijs. Enschede: SLO,
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling.
Wijnendaele, B. van (2014) ‘Kinderen op
YouTube: leren zonder meester’, in RektoVerso
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kinderen-op-youtube-leren-zonder-meester

Trendwatching mediasector
• PwC (2018) Entertainment & Media Outlook
voor Nederland. URL: https://www.pwc.nl/nl/
entertainment-media-outlook/2018/assets/
documents/pwc-entertainment-mediaoutlook-2018-2022.pdf
• Kennisnet (2017) Monitor Jeugd en Media 2017.
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Mediagedrag van jonge kijkers
Prof. dr. Peter Nikken (Erasmus Universiteit
Rotterdam/ Hogeschool Windesheim) heeft de
kijkvoorkeuren van jonge kijkers onderzocht. Hij
publiceerde in 2016 een reeks blogteksten op de
website van mediaopvoeding.nl, gespecificeerd
naar vijf leeftijdsgroepen.
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bijlage 6

De uitbreng van Kauwboy (2012)
De film verwierf tientallen internationale
prijzen en genoot een groot prestige, maar
hoe reageerde het Nederlandse publiek?
Kwamen er genoeg bezoekers?
Kauwboy ging wereldpremière bij het Berlijnse
programma Generation Kplus 2012 en ontving daar
meteen ook prijzen. Daarna werd Kauwboy vertoond
op 104 overige internationale filmfestivals. Op
het Nederlands Filmfestival 2012 won de film
zowel de Publieksprijs als de KNF-Prijs, daarnaast
verwierf de film internationaal nog dertig festivalprijzen, waaronder de ECFA Award voor Beste
Europese Jeugdfilm in 2013. De film was in 2013
ook de Nederlandse inzending voor de ‘Oscar voor
Beste Buitenlandse Film’ (Academy Award for Best
Foreign Language Film).
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Producent Jan van der Zanden (Waterland
Film & TV):
“De film had geen USP’s waarmee we het publiek
konden bespelen. De regisseur was voor een speelfilm
onbekend, het scenario was niet gebaseerd op een
boek en we hadden geen bekende sterren. De film is
bovendien geen feel good movie. Het is een artistieke jeugdfilm, over een thema waarvoor de kijker
moeite moet doen. Dit type film wordt door ouders
niet meteen ‘lekker’ gevonden. Als je dat allemaal in
beschouwing neemt, heeft de film het goed gedaan in
de bioscoop.”
Bron: Croon & Bosklopper (2013, p.162)

Regisseur Boudewijn Koole zei in een interview met
De Filmkrant:
“We schatten de film in vanaf negen jaar. Maar als
volwassene kijk je anders. Als volwassene heb je van

alles meegemaakt. Dus je kijkt met die psychologische ervaring. Je snapt dat er iets met de vader van
Jojo moet zijn en je voelt alle diepte. Daarom wordt
de film vrij pittig. Voor een volwassene gaat hij echt
over onderwerpen als dood, afscheid nemen, relaties,
vasthouden aan dingen. Een kind heeft die ervaring
niet, en zal de film dus als veel lichter beleven. Er zit
een kauw in, en kauwgomballen, en een meisje, en die
vader, ja, die doet zo gek. Dat sluit meer aan bij hoe ik
me herinner dat ik als tienjarige de wereld ervoer.”

Geografische spreiding en bezoekcijfers

Bron: Linssen, D. (2012) ‘De sporen van de dood: Boudewijn
Koole over Kauwboy’, in: De Filmkrant maart 2012. URL:
http://www.filmkrant.nl/TS_maart_2012/7733

Het gemiddeld bezoekaantal per vertoner is 305
bezoeken. Dit betekent dat 21 vertoners een
bovengemiddeld bezoekaantal hadden en 65
vertoners een ondergemiddeld bezoekaantal.
Het overzicht van het bezoekaantal per filmtheater
vertoont een interessant fenomeen: de Top Zes
genereert bijna 43% van de totale toeloop.
• De zes koplopers zijn: EYE (Amsterdam, 3.492
bezoeken), LantarenVenster (1.903 bezoeken);
Het Ketelhuis (Amsterdam, 1.777 bezoeken),
Filmschuur (Haarlem, 1.589 bezoeken), Louis
Hartlooper Complex (Utrecht, 1.547 bezoeken)
en Kriterion (Amsterdam, 1.059 bezoeken).
• De volledige verzameling van 21 vertoners met
een bovengemiddeld bezoekaantal bestaat
verder uit: Verkadefabriek (Den Bosch, 964),
CineMec (Ede, 909), ForumImages (Groningen,
821), Filmtheater Hilversum (800), Filmhuis
Den Haag (766), Lux (Nijmegen, 743), Chassé
Cinema (Breda, 726), Cinema Oostereiland
(Hoorn, 611), Filmhuis De Keizer (Deventer,
599), Filmhuis Lieve Vrouw (Amersfoort, 589),
Filmhuis Gouda (569), Filmtheater Gigant
(Apeldoorn, 523), Het Fraterhuis (Zwolle,
463), De Groene Engel (Oss, 330) en De Bios
(Drachten, 307).

Aantal speelweken en bezoekcijfers
De start van de uitbreng is een voorbeeld van een
geslaagde planning rond de meivakantie. Het
bezoekaantal neemt in de aanloop naar de schoolvakantie stapsgewijs per week toe, met een piek in
de derde week: voorpremière (936); Week 1 (19 april;
2.819 bezoeken); Week 2 (26 april; 3.689 bezoeken);
Week 3 (3 mei; 4.085 bezoeken).
Dit is een normaal beeld bij jeugdspeelfilms. De
eerste drie weken plus de preview genereerde ruim
42% van het totale bezoekaantal van in totaal 59
speelweken.
De uitbreng begon op 19 april 2012 en duurde
tot en met 6 februari 2014. In deze periode waren
er in totaal 36 weken zonder vertoningen en
59 speelweken met vertoningen. Het landelijk
gemiddeld aantal bezoeken per speelweek bedroeg
bij Kauwboy 464 bezoeken. Dit betekent dat er in
totaal 14 speelweken waren met een bovengemiddeld bezoekaantal en 45 speelweken met een
ondergemiddeld bezoekaantal.
Bron: deze cijfers zijn aangeleverd door producent Waterland Film,
geciteerd in Rooijendijk, 2014, 54.

In totaal werden bij Kauwboy 26.774 bezoeken
gehaald in het eerste jaar.
Bron: Film Facts & Figures of the Netherlands, peildatum
21 juli 2013.

Terzijde: Het leeftijdsadvies van de Kijkwijzer was
9+ bij deze film. Dit advies beperkt in dit geval de
reikwijdte van het potentieel publiek.
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De film werd uitgebracht bij filmtheaters,
filmhuizen en een enkele zelfstandige bioscoop:
Louis Hartlooper Complex/Springhaver (Utrecht),
CineMec (Ede), Cinecity (Vlissingen) en The Movies
(Amsterdam). In totaal stond de film tussen 19
april 2012 en 6 februari 2014 bij 86 vertoners op het
programma, in sommige gevallen ook in de vroege
avondvoorstellingen.

Bron: gebaseerd op cijfers aangeleverd door distributeur A-film,
geciteerd in Rooijendijk, 2014, 55.

Opmerking: De oplettende lezer constateert dat de
genoemde bezoekcijfers licht van elkaar afwijken,
veroorzaakt door verschil in peildatum.
• De peiling van 86 vertoners met gemiddeld
305 bezoeken levert een totaal op van 26.230
bezoeken.
• De peiling van 59 weken met gemiddeld 464
bezoeken levert een totaal op van 27.376 bezoeken.
• De opgave in Film Facts and Figures ligt hier
tussenin: 26.774 bezoeken.

Enkele nadere toelichtingen bij de
vertoningen van Kauwboy:
Roderik Lenz (filmprogrammeur LantarenVenster):
“Kauwboy heeft vanaf de première bij ons 24 speelweken gedraaid, met in totaal 84 voorstellingen
waar 1.903 bezoekers op afkwamen (gemiddeld
22 bezoekers per voorstelling). De film stond
zaterdag, zondag en woensdag in het timeslot van
14:30/15:00 uur geprogrammeerd, in de voorjaarsvakantie werd de film dagelijks vertoond.
Aan de cijfers van die periode is te zien dat het in
mei 2012 slecht weer was, want de cijfers in de
meivakantie waren hartstikke goed. Daarnaast
hebben we ook een Q&A gedaan met hoofdrolspeler Rick Lens in de tweede week van de release.
Het succes van Kauwboy heeft overigens wel de
voorstellingen van Mijn avonturen door V. Swchwrm
overschaduwd, die twee weken eerder werd
uitgebracht. Ook bij deze film deden we een Q&A,
met twee Rotterdamse kindacteurs, maar de
toeloop stagneerde. Geheel onterecht, want het is
ook een bijzondere, fantasievolle film.”
Hoofdrolspeler Rick Lens heeft zich intensief
ingezet bij de promotie van Kauwboy. Bij Filmhuis
Gouda bijvoorbeeld was hij nog op 29 december
2012 te gast voor een Q&A, met een herhaling vier
maanden later (28 april 2013). Hij woont in de
regio, dus hij mobiliseerde beide keren de toeloop
van een eigen aanhang. Het bezoekaantal steeg
daardoor tot totaal 644 (in negen reguliere
vertoningen en twee besloten schoolvoorstellingen
– gemiddeld ruim 58 bezoeken per voorstelling).
Bij Filmhuis Den Haag werd Kauwboy tien speelweken vertoond met totaal 52 voorstellingen.
Dit leverde in totaal 789 bezoeken op (inclusief
de voorstellingen in Dakota), dus gemiddeld 15
bezoekers per voorstelling.
Bij Filmhuis De Keizer (Deventer) werden in totaal
29 reguliere vertoningen van Kauwboy gegeven,
met in totaal 608 bezoeken (gemiddeld ruim 20
bezoeken per voorstelling). Later werd Kauwboy
ook in vier educatieve voorstellingen vertoond,
met een totaal van 329 bezoeken (gemiddeld
82 bezoeken per voorstelling). Een reprise in de
reguliere vertoning is niet waarschijnlijk, want de
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film is inmiddels veel op televisie uitgezonden en
de vertoningsrechten zijn onduidelijk (distributeur
Benelux Film Distribution bestaat niet meer).
Bij de Filmschuur (Haarlem) werden in totaal 70
reguliere voorstellingen van Kauwboy gegeven,
met in totaal 1.578 bezoeken (gemiddeld ruim 22
bezoeken per voorstelling). In de premièreweek
was de film het cover-beeld van de weekfolder
en cameraman Daniël Bouquet was jarenlang
operateur bij de Filmschuur, de toeloop werd dus
versterkt door zijn lokale aanhang. Bovendien was
op een zondagmiddag in de voorjaarsvakantie
na afloop van de filmvertoning een ‘Springende
Spruiten Disco’ in de foyer. Dit is een succesvol
evenement dat in 2005 werd gelanceerd in samenwerking met Maxim Hartman die toen furore
maakte met zijn Villa Achterwerk-programma Lekker
Dansen. De gratis toegankelijke kinderdisco wordt
sindsdien vier keer per jaar aan het begin of eind
van schoolvakanties georganiseerd, in samenhang
met de jeugdtheaterprogrammering.
Bij Het Ketelhuis werd Kauwboy op drie tijden
vertoond, ook in de avond om 21:15 uur. In totaal
werden tot en met oktober 2012 een score van
1.866 bezoeken gemeten, in 112 voorstellingen
(gemiddeld ruim 16 bezoeken per voorstelling).
Deze stand is als volgt te specificeren: 17 ochtendvoorstellingen (125 bezoeken = 7% van het totaal), 63 middagvoorstellingen (1.193 bezoeken = 64% van het totaal) en 32
avondvoorstellingen (548 bezoeken = 29% van het totaal).

Ook bij een jeugdfilm als Dunya & Desie in Marokko
(2008) bleken de avondvoorstellingen een succesvolle aanvulling, bezocht door twintigers met
jeugdsentiment gebaseerd op hun herinnering aan
de televisieserie (2002-2004).

Tussentijdse conclusie
De openingsvraag was of er genoeg bezoekers naar
Kauwboy zijn gekomen. Wie een absolute norm
hanteert van bijvoorbeeld 100.000 bezoekers (de
status van ‘Gouden Film’) zal negatief oordelen,
want Kauwboy kwam tot circa 27.000 bezoekers.
Wie een relatieve norm hanteert van vergelijking
met andere Nederlandse jeugdspeelfilms zal
genuanceerd oordelen.

Het is mogelijk naar vergelijkbare jeugdspeelfilms uit het verleden te kijken. Bijvoorbeeld
Knetter (2005) die 36.087 bezoeken trok (bron:
Filmjaarboek 2005). Cijfers uit het verleden geven
echter een vertekend beeld omdat de historische
omstandigheden verschillend zijn.
Een meer valide weging ontstaat door te kijken
naar bezoekcijfers van andere jeugdspeelfilms in
dezelfde tijdsperiode (de jaren tien). Het aantal
van 26.774 bezoeken bij Kauwboy (2012) is dan
respectabel te noemen, want goed vergelijkbaar
met de bezoekcijfers van onder andere:
• Hotel de Grote L (2017 – 26.027 bezoeken,
Kijkwijzer 9+)
• Nono, het zigzagkind (2012 – 22.587 bezoeken,
Kijkwijzer 6+).
• Mijn vader is een detective 3: The Battle (2012) –
29.550 bezoeken in circa 10 maanden (10 okt.
2012 - 21 juli 2013)
• Code M (2015) – 31.136 bezoeken in circa 9
maanden (24 juni 2015 - 31 maart 2016)
• Uilenbal (2016) – 34.735 bezoeken in circa 6
maanden (12 okt. 2016 - 7 april 2017)
• Loenatik, Te Gek (2014) – 36.058 bezoeken in
circa 12 maanden (9 juli 2014 - 15 juli 2015)
• Mijn vader is een detective 2: De Wet van 3 (2011)
– 48.160 bezoeken in circa 12 maanden (21 juli
2011 – 1 augustus 2012)
• Patatje Oorlog (2011) – 52.015 bezoeken in circa
10 maanden (12 okt. 2011 - 1 aug. 2012)
Bron: bezoekcijfers zijn ontleend aan Film Facts & Figures of the
Netherlands.

Mogelijk vervolgonderzoek
Er zijn meer kwantitatieve analyses per jeugdfilm
uit te voeren. Enkele opties zijn:
• Brammetje Baas (2012, release 27 juni) is net
als Kauwboy (2012) een Cinema Junior-project.
Beide films werden door Benelux Film distribution uitgebracht en ook geprogrammeerd in
de Pathé-bioscopen.
• Nono het Zigzagkind (2012, release 3 oktober)
werd ook uitgebracht door distributeur BFD.
• De drie meest populaire jeugdspeelfilms uit
2012: Achtste-groepers huilen niet (release 15
februari), Mees Kees (release 3 oktober) en De
groeten van Mike! (release 12 december).
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Filmrecensie van Kauwboy door Belinda
de Graaf in Trouw, 19 april 2012:
”Prachtig zoals Boudewijn Koole in zijn speelfilmdebuut de wereld van een eenzaam tienjarig jongetje
openbaart, een jongetje dat het zonder moeder moet
stellen en opgescheept zit met een norse vader met
losse handjes. Cameraman Daniël Bouquet focust op
het jongetje, door de vader consequent slechts half in
beeld te brengen. [-]
In de beste traditie van de Nederlandse jeugdfilm
openbaren de filmmakers - die op de Berlinale tweevoudig werden bekroond - de belevingswereld van
een kind dat zich uit lijfsbehoud verschanst in een
fantasiewereld, en vriendschap sluit met een vogel
met heel kleine kraaloogjes, en een meisje met blauwe
kauwgom. Ontroerend zoals Jojo ondertussen naar
de liefde van zijn vader blijft hengelen. Het naturel
van de jonge Rick Lens draagt daar wel aan bij, hij
beweegt en praat zonder poespas, alsof er helemaal
geen camera achter hem aan hobbelt. In die souplesse
en subtiliteit schuilt de kracht van de filmmakers, en
de betovering van de film.”

bijlage 7

Line-up International Children’s Films
Selection of recent international toddler-films
(2-5 year; 21th century, world cinema; 30 fiction
features)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Cirkeline 2: Mice and Romance (Jannik
Hastrup, 2000)
Les animaux fous fous fous (Janis Cimermanis,
2000) – compilation of Lithuanian animation
films
Der kleine Eisbär (2001)
Les contes de la mère poule (2001) – compilation of Iranian animation films
Tootletubs and Lyro (Mariko Härkönen, Ismo
Virtanen, 2001)
Little Anna and the Tall Uncle (Alicja Jaworski,
Lasse Persson, Per Ahlin, 2002)
Concert for a Carrot Pie (2002) – short
Estonian animation film
Komadori Eiga/Komaneko the Curious Cat
(Tsuneo Goda, 2006)
Lotte from Gadgetville (2006)
Desmond and the Swamp Barbarian Trap
(Magnus Carlsson, 2006)
Laban the Little Ghost (Par Ahlin, Karin
Nilsson, Lasse Persson, 2006), based upon
novels of Inger & Lasse Sandberg
Die drei Räuber (Hayo Freitag, 2007), based
upon the novel of Tomi Ungerer
A Tale of Two Mozzies (Jannik Hastrup &
Flemming Quist Moller, 2007)
Mamma Moo and the Crow (Igor Veishtagin,
2009)
Pettson and Findus IV: Forget Abilities (Jorgen
Lerdam & Anders Sorensen, 2009), based upon
stories and drawings of Sven Nordqvist
Knerten (Asleik Engmark, 2009), based upon
novels of Anne-Catharina Vestly. Dutch release
title: Knoester
Twigson Ties the Knot (Martin Lund, 2010).
Dutch release title: Knoester en Berkelientje
Knerten in Trouble (Arild Ostin Ommundsen,
2011). Dutch release title: Waar is Knoester?
Lotte and the Moonstone Secret (2011)
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20. Spot and Splodge on the Spot (Lotta & Uzi
Geffenblad, 2011). Dutch release title: Stipe en
Vlek
21. L’ogre de la taiga (Konstantin Broznik et. al.
2013)
22. Nijntje de Film/Miffy the Movie (Hans Perk,
2013)
23. Moomins on the Riviera (Xavier Picard, 2014)
24. Mini and the Mozzies (Jannik Hastrup &
Flemming Quist Moller, 2014)
25. Le parfum de carottes (Arnaud Demuynck &
Rémi Durin, 2014)
26. Les oiseaux de passage (Birds of Passage,
Olivier & Yves Ringer, 2014)
27. Pim & Pom: Het Grote Avontuur/Pim & Pom:
The Big Adventure (Gioia Smid, 2014)
28. In the Forest of Huckybucky (Rasmus A,
Sivertsen, 2016)
29. Rita and Crocodile (Siri Melchior, 2017)
30. Dikkertje Dap/My Giraffe (Barbara Bredero,
2017)

Selection of recent international children-films
(8-11 year; 21st century, world cinema; 91 fiction
features)
Chicken Run (Nick Park, Peter Lord, 2000)
There is Only One Jimmy Grimble (John Hay,
2000)
3. Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000)
4. Help, I’m a Fish (Stefan Fjeldmark et.al. 2000)
5. Ikingut (Gisli Snaer Erlingsson, 2000)
6. Mariken (André van Duren, 2000) based upon
the novel of Peter van Gestel
7. The Living Forest (Angel de la Cruz, 2001)
8. Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001)
9. Shrek (Dreamworks/Andrew Adamson & Vicky
Jenson, 2001)
10. Minoes/Undercover Kitty (Vincent Bal, 2001)
11. Das Sams/The Slurb (Ben Verbong, 2001),
based on the books of Paul Maar
12. Makdee/ Web of the Witch (Vishal Bhardwaj
2002)
1.
2.

13. Wallah Be (Pia Bovin, 2002)
14. Klatretosen/ Catch That Girl (Hans Fabian
Wullenweber, 2002). Dutch release title: Kraak!
15. Tinke the Wolf Girl (Morten Kohlert, 2002)
16. An Angel for May (Harley Cokeliss, 2002)
17. Tuck Everlasting (Jay Russell, 2002)
18. Ice Age (Chris Wedge, 2002)
19. Finding Nemo (Pixar/ Disney, Andrew Stanton,
Lee Unkrich, 2003)
20. Zulaika (Diederik van Rooijen, 2003)
21. The Wooden Camera (Ntshavheni Wa Luruli,
2003)
22. Pelicanman (Liisa Helminen, 2004)
23. Millions (Danny Boyle, 2004)
24. The Incredibles (2004)
25. Loranga, Masarin & Dartanjang (Igor
Veichtgaguin, 2005)
26. Waar is het paard van Sinterklaas/ Winky’s
Horse (Mischa Kamp, 2005)
27. Förortsungar (Kidz in Da Hood, Catti Edfeldt &
Ylva Gustavsson, 2006)
28. Svein and the Rat (Magnus Martens, 2006)
29. Azur et Asmar (Michel Ocelot, 2006)
30. Happy Feet (George Miller, 2006)
31. Le renard et l’enfant (Luc Jacquet, 2007)
32. The Colour of Milk (Torun Lian, 2007)
33. Ratatouille (Disney/Brad Bird & Jan Pinkava,
2007)
34. Bridge to Terrabithia (Gábor Csupó, 2007)
35. Niko - Lentäjän poika (Niko and the Way to the
Stars, Michael Hegner & Kari Juusonen, 2008)
36. Wall-E (Pixar/Disney, Andrew Stanton, 2008)
37. The Spiderwick Chronicles (Mark Waters, 2008)
38. Up (Pixar/Disney, Pete Doctor, Bob Peterson,
2009)
39. Where the Wild Things Are (Spike Jonze, 2009),
based upon the novel of Maurice Sendak
40. Coraline (Henry Selick, 2009)
41. Panique au village/ A Twon Calles Panic
(Stéphane Aubier & Vincent Patar, 2009)
42. Le petit Nicolas/ Little Nicolas (Laurent Tirard,
2009) based on the books of Jean-Jacques
Sempé & René Goscinny
43. The Secret of Kells (Tomm Moore & Nora
Twomey, 2009)
44. Une vie de chat/ A Cat in Paris (Jean-Loup
Felicioli & Alain Gagnol, 2010)
45. The Secret World of Arrietty (Hiromasa
Yonebayashi, 2010)
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46. Kooky (Jan Sverak, 2010)
47. Tiger and Tattoos (Karla Bengston, 2011)
48. Dolfje Weerwolfje/Alfie the Little Werewolf
(Joram Lürsen, 2011) based upon the novel of
Paul van Loon
49. Patatje Oorlog/ Taking chances (Nicole van
Kilsdonk, 2011) based upon the novel of
Marjolein Hof
50. A pas de loup/ On the Sly (Olivier Ringer, 2011)
51. Le tableau (Jan Francois Laguionie, 2011)
52. Nicostratos le pelican (Olivier Horlait, 2011)
53. Hugo (Martin Scorsese, 2011)
54. The Adventures of TinTin: The Secret of the
Unicorn (Steven Spielberg, 2011, animation)
55. Freddy Frogface (Peter Dodd, 2011), based
upon the novel of Ole Lund Kirkegaard
56. Meester Kees/Class of Fun (Barbara Bredero,
2012) based upon the novels of Mirjam
Oldenhave
57. Achtste-groepers huilen niet/Cool Kids Don’t
Cry (Dennis Bots, 2012), based upon the novel
of Jacques Vriens
58. De groeten van Mike!/Mike Says Goodbye!
(Maria Peters, 2012)
59. Jelly Tarzan (Michael Hegner, 2012) based
upon the novel of Ole Lund Kirkegaard
60. Der Mondmann (Stephan Schesch, 2012),
based upon the novel of Tomi Ungerer
61. Ernest et Célestine (Stéphane Aubier & Vincent
Patar & Benjamin Renner, 2012), based upon
the drawings and stories of Gabrielle Vincent)
62. The Lorax (Ch. Renaud & K. Balda, 2012),
based upon the novel of Dr. Seuss
63. The Snow Queen (Vlad Barbe & Maxim Sveshnikov, 2012)
64. Frozen (Disney/ Jennifer Lee, Chris Buck, 2013)
65. O menino e o mundo/Boy and the world (Alë
Abreu, 2013), film without words
66. Solan og Ludvig – Jul i Flaklypa (Louis& Luca
and the Snow Machine, Rasmus A. Sivertsen,
2013), based upon the drawings and stories of
Kjell Aukrust
67. Otto the Rhino (Kenneth Kainz, 2013) based
upon the novel of Ole Lund Kirkegaard
68. Das kleine Gespenst /The Little Ghost (Alain
Gsponer, 2013), based upon the novel of
Otfried Preussler
69. Belle et Sébastien (Nicolas Vanier, 2013)
70. Mune, le gardien de la lune (Alexandre

Heboyan, Benoit Philippon, 2014)
71. The Lego Movie ((Warner Bros, Phil Lord, Chris
Miller, 2014)
72. The Boxtrolls (Graham Annable & Anthony
Stacchi, 2014)
73. Quatsch und die Nasenbärbande (Fiddlesticks,
Veit Helmer, 2014)
74. Song of the sea (Tom Moore, 2014)
75. Paddington (Paul King, 2014)
76. Oorlogsgeheimen/Secrets of War (Dennis Bots,
2014) based upon the novel of Jacques Vriens
77. The Little Prince (Mark Osborne, 2015)
78. Long Way North / Tout en haut du monde
(Rémi Chayé, 2015)
79. Ma vie de courgette (Claude Barras, 2016)
80. Uilenbal/ Owl & Mice (Simone van Dusseldorp,
2016)
81. Siv Sleeps Astray (E. Edfeldt & L. Hanno, 2016)
based upon the novel of Pija Lindenbaum
82. Finding Dory (Pixar/Disney, Andrew Stanton,
2016)
83. Vaiana (Disney/Ron Clements, John Musker,
2016)
84. Le Voyage de Fanny (Lola Doillon, 2016)
85. Paddington 2 (Paul King, 2017)
86. A Stork’s Journey (Reza Memari & Toby Genkel,
2017)
87. The Incredible Story of the Giant Pear (Amalie
Naesby Fick & Jorgen Lerdam & Philip Einstein
Lipski, 2017)
88. Captain Underpants: The First Epic Movie
(Dreamworks, David Soren, 2017)
89. Coco (Pixar/Disney, Lee Unkrich, 2017)
90. Los Bando (Christian Lo, 2017)
91. Rosie & Moussa (Dorothée van den Berghe, 2018)

Selection of recent international teen-films
(12-15 years; 21th century, world cinema; 27 fiction
features)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fucking Amal (Lukas Moodysson, 1998)
The Girl on Sneakers (Rasoul Sadrameli, 1999)
Ali Zaoua prince de la rue/ Ali Zaoua, Prince of
the Streets (Nabil Ayouch, 2000)
Bend It Like Beckham (Gurinder Chadha, 2002)
I’am Taraneh, Fifteen (Rasoul Sadrameli, 2002)
The First Letter (Abolfazl Jalili, 2003)
Terkel i knibe / Terkel in Trouble (Kresten
Vestsbjerg Andersen et. al. 2004)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zozo (Josef Fares, 2005)
Let the Right One In (Tomas Alfredson, 2008)
Dunya & Desie (Dana Nechushtan, 2008)
Het zusje van Katia (Mijke de Jong, 2008)
Les Géants (The Giants, Bouli Lanners, 2011)
Mud (Jeff Nichols, 2012)
The Hunger Games (Gary Ross, 2012)
We Are the Best! (Lukas Moodysson, 2013)
Lilet Never Happened (Jacco Groen, 2013)
Spijt!/Regret! (Dave Schram, 2013)
Bande de filles (Girlhood, Céline Sciamma, 2014)
My Skinny Sister (Sanna Lenken, 2015)
Sleeping Giant (Andrew Cividino, 2015)
My First Highway (Kevin Meuls, 2016)
Tamara (Alexandre Castagnetti, 2016)
Tschik (Fatih Akin, 2016), novel: Wolfgang
Herrndorf
On Wheels (Maruo d’Addio, 2017)
Sing Song (Mischa Kamp, 2017)
Vechtmeisje (Johan Timmers, 2018)
Binti (Frederike Migom, 2019)

Selection of film heritage
The canon of classic international youth films
(20th century; all ages 2-15 year; world cinema; 118
fiction features)
Silent films
1. The Mark of Zorro (Fred Niblo, 1920)
2. The Kid (Charlie Chaplin, 1921)
3. Our Gang (Hal Roach, 1922-1944)
4. Peter Pan (Herbert Brenon, 1924)
5. Alice in Cartoonland (Walt Disney 1924-1927)
6. The Thief of Bagdad (Raoul Walsh, 1924)
7. Les visages d’enfant (Jacques Feyder, 1925)
8. Die Abenteur des Prinzen Achmed (Lotte
Reiniger, Karl Koch, 1926)
9. Rin Tin Tin: The Night Cry (Herman C.
Raymaker, 1926)
10. Otono no miru ehon- Umarete wam ita keredo
(I was Born But… Yasujiro Ozu, 1932)
11. Modern Times (Charles Chaplin, 1936)
Sound films
12. Emil und die Detektive/Emil and the
Detectives (Gerhard Lamprecht, 1931).
Remakes in 1956 & 2000.
13. Poil de Carotte (Julien Duvivier, 1932)
14. Treasure Island (Victor Fleming, 1934)

15. Poor Little Rich Girl (Irving Cummings, 1936)
16. Heidi (Allan Dwan, 1937). Remakes: (Luigi
Comencini, 1952) + (Paul Marcus, 2005).
17. Snow White and the Seven Dwarfs (Disney/ Ben
Sharpsteen et. al. 1937)
18. The Prisoner of Zenda (John Cromwell, 1937)
19. Children in the Wind (Hiroshi Shimizu, 1937)
20. The Adventures of Tom Sawyer (Norman
Taurog, 1938)
21. The Adventures of Robin Hood (1938)
22. The Little Princess (Walter Lang, 1939)
23. The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939)
24. Gulliver’s Travels (Fleischer Studios, 1939)
25. Boefje (Douglas Sirk, 1939)
26. Pinocchio (Disney/ Norman Ferguson et. al.
1940)
27. Fantasia (Disney, 1940)
28. Dumbo (Walt Disney/ Ben Sharpsteen, 1941),
based upon the novel of Helen Aberson &
Harold Perl
29. Bambi (Disney/David Hand, Pace Pearce, 1942)
30. Aniki Bobo (M. de Oliveira, 1942)
31. Lassie Come Home (Fred M. Wilcox, 1943)
32. Great Expectations (David Lean, 1946)
33. Sciuscia (Shoeshine, Vittorio De Sica, 1946)
34. Hue and Cry (Charles Crichton, 1947)
35. Ladri di Biciclette (Bicycle Thieves, Vittorio De
Sica, 1948)
36. The Secret Garden (Fred M. Wilcox, 1949)
37. Prince Bayaya (Jiri Trnka, 1950), Czech puppet
film, without dialogue
38. Treasure Island (Disney/ Byron Haskin, 1950)
39. Alice in Wonderland (Disney 1951)
40. Peter Pan (Disney/Clyde Geronimi, 1953)
41. Das fliegende Klassezimmer (Kurt Hoffmann,
1954). Remakes: 1973 (Werner Jacobs), 2003
(Tomy Wigand).
42. Ciske de Rat (A Child Needs Love, Wolfgang
Staudte, 1955) - remake in 1984
43. Moonfleet (Fritz Lang, 1955)
44. Le ballon rouge (The Red Balloon, Albert
Lamorisse, 1956)
45. Snezhnaya Koroleva (The Snow Queen, Lev
Atomonov, 1957)
46. Das Singende, klingende Baumchen (The
Singing Ringing Tree, Francesco Stefani, 1957)
47. Sleeping Beauty (Disney/Clyde Geronimi
,1958)
48. Tom Thumb (George Pal, 1958)
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49. 101 Dalmatians (1961)
50. Tintin et le mystère de la Toison d’or (JeanJacques Vierne, 1961, live-action)
51. La guerre des boutons (Yves Robert, 1962).
Remake: La nouvelle guerre des boutons
(2011).
52. A High Wind in Jamaica (Alexander MacKendrick, 1965).
53. Mary Poppins (Disney/Robert Stevenson, 1964)
54. The Stolen Airship (Karel Zeman, 1966)
55. The Jungle Book (Disney/Wolfgang
Reitherman, 1967)
56. Astérix le Gaulois (Ray Goossens, 1967)
57. Oliver! (Carol Reed 1968)
58. Herbie – The Love Bug (Disney/Robert
Stevenson, 1968)
59. Pippi Langstrump (Pippi Longstocking, Olle
Hellbom, 1969) based upon the novels of
Astrid Lindgren
60. Goopy Gyne Bagha Byne (The Adventures of
Goopy and Bagha, Satyajit Ray, 1969)
61. Pollux et le chat bleu (Serge Danot, Eric
Thompson, 1970)
62. The Railway Children (Lionel Jeffries, 1970)
63. Kes (Ken Loach, 1970)
64. Willy Wonka and the Chocolate Factory (Mel
Stuart, 1971). Remake: Tim Burton, 2005.
65. The Boy Who Turned Yellow (Michael Powell &
Emeric Pressburger, 1972)
66. The Amazing Mr. Blunden (Lionel Jeffries,
1972)
67. Tintin et le lac aux requins/Tintin and the Lake
of Sharks (Raymond Leblanc, 1972, animation)
68. Charlotte’s Web (Chuck Jones, 1973)
69. Dunderklumpen (Per Ahlin, 1974)
70. Un Sac de Billes (A Bag of Marbles, Jacques
Doillon, 1975)
71. The Humpbacked Horse (Konyok-gorbunok,
Ivan Ivanov-Vano, 1976)
72. The Mole (Zdenek Miler: 1978-1979)
73. The Cricket (Zdenek Miler: 1978-1979)
74. The Muppet Movie (James Frawley, 1979)
75. Le roi et l’oiseau (Paul Grimault, 1980)
76. Rubber Tarzan (Sören Kragh-Jacobsen, 1981),
based upon the novel of Ole Lund Kirkegaard
77. Rasmus and the Vagabond (Olle Hellbom,
1981) based upon the novel of Astrid Lindgren
78. Fanny and Alexander (Ingmar Bergman, 1982)
79. Annie (Columbia Pictures/John Huston, 1982)

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

E.T. The Extra-Terrestrial (Steven Spielberg, 1982)
Otto is a Rhino (Rumie Hammerich, 1983)
Flussfahrt mit Huhn (Arend Agthe, 1983)
Ronja Rovardottar (Tage Danielsson, 1984)
The Neverending Story (Wolfgang Petersen, 1984)
My Life as a Dog (Lasse Hallström, 1985)
Tonari no Totoro/My Neighbour Totoro (Hayo
Miyazaki, 1988)
87. The Land Before Time (1988)
88. Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988)
89. Babar, The Movie (Alan Bunce, 1989)
90. The BFG - Big Friendly Giant (Brian Cosgrove,
1989) based upon the novel of Roald Dahl
91. The Witches (1990) based upon the novel of
Roald Dahl
92. Het Zakmes/The Pocket-knife (Ben
Sombogaart, 1992) based upon the novel of
Sjoerd Kuyper
93. Comet in Moomin Land (Hiroshi Saito, 1992)
94. Lotta on Rascal Street (Johanna Hald, 1992)
based upon the novel of Astrid Lindgren
95. Chakmeh/The Boot (Mohammad-Ali Talebi,
1993)
96. The Princess and the Goblin (József Gémes, 1993)
97. The Secret Garden (Agnieszka Holland, 1993)
98. Wrony (Crows, Dorota Kedzierzawska, 1994)
99. Le ballon d’or (The Golden Ball, Cheik
Doukouré, 1994)
100. A Little Princess (Warner Bros/Alfonso
Cuarón, 1995)
101. Toy Story (Pixar/ John Lasseter, 1995)
102. Imuhar, une légende (Jacques Dubuisson, 1996)
103. James and the Giant Peach (Henry Selick, 1996)
based upon the novel of Roald Dahl
104. Matilda (Danny DeVito, 1996) based upon the
novel of Roald Dahl
105. The Borrowers (Peter Hewitt, 1997), based upon
the novels of Mary Norton
106. Bian Lian (The King of Masks, Tiang-Ming Wu,
1998)
107. Cirkeline (Jannik Hastrup, 1998)
108. Kirikou et la sorcière (Michel Ocelot, 1998)
109. Mulan (Disney/Tony Bancroft, Barry Cook, 1998)
110. Babe: Pig in the city (George Miller, 1998)
111. Glass-blower’s Children (Anders Grönros, 1998)
112. Abeltje (The Flying Liftboy, Ben Sombogaart,
1998)
113. Madelief: Krassen in het tafelblad /Daisy:
Scratches in the Table (Ineke Houtman, 1998)

76 Jeugdfilmsector in Nederlands 2019

114. Kruimeltje /Little Crumb (Maria Peters, 1999)
115. Tsatsiki, Mum and the Policeman (Ella
Lemhagen, 1999)
116. Stuart Little (Rob Minkoff, 1999)
117. La Gabbianella e il gato (Enzo D’Àlo, 1999),
Dutch distribution title: Lucky en Zorba
118. Pettson and Findus (Albert Hanan Kaminski,
1999), based upon books of Sven Nordqvist

Inspiration sources
Dutch
• http://www.cinekidklappers.nl
• https://www.jeugdfilm.be/beleef-film
• Catalogues of distribution companies Park
Junior, Twin Film, Jekino, Into the Air.
English
• Brown. Noel (2017) The Children’s Film: Genre,
Nation, and Narrative. London: Wallflower Press.
• Simpson, Paul (2004) The Rough Guide to Kids’
Movies. London/New York: Penguin.
• Cousins, Marc (2008) ‘Children’, in: ibidem,
Widescreen: Watching. Real. People. Elsewhere.
London: Wallflower Press, p. 51-52. URL:
http://www.prospectmagazine.co.uk/arts-andbooks/7149-widescreen
• https://en.wikipedia.org/wiki/A_Story_of_
Children_and_Film - list of films referenced
in: A Story of Children & Film: A Celebration of
Childhood & Cinema (Mark Cousins, 2013).
• http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sightsound-magazine/features/age-innocencechildhood-film
• http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/
lists/10-great-films-about-childhood
• http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/
features/around-world-17-films-cinemachildhood
• https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/
features/five-things-children-film-foundation
• www.imdb.com
German
• https://33kinderfil.me/filme/ (Rochus Wolff )
• https://www.kinder-jugend-filmportal.de/
lieblingsfilme.html
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