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BRAINSTORM: 
GROTE FILM VOOR KLEINE MENSEN 

Op dinsdag 4 maart 2014 organiseerde Het Jeugdfilmfestival een brainstorm 

rond de kinder- en jeugdfilm in Vlaanderen. In de voormiddag werden er 

verschillende presentaties gegeven, in de namiddag werden de krachten 

gebundeld voor een brainstorm. 

Een stand van zaken: de kinder- en jeugdfilm in Vlaanderen 
Lezing door Gertjan Willems 

Als we de ontwikkeling van de Vlaamse film in het algemeen bekijken, merken we dat de 

langspeelfilm al geruime tijd aan een opmars bezig is. Het aantal jeugdfilms daarentegen blijft 

eerder constant. Pas sinds de jaren 90 is er een lichte stijging merkbaar. Deze is te verklaren 

door meerdere factoren. Ten eerste speelt vooral de overheidssteun, die pas sinds de jaren '90 

verleend werd, een belangrijke rol. Daarnaast is de stijging ook het gevolg van de 

onduidelijkheid over de term kinder- en jeugdfilm. Want wat zijn nu precies kinder- en 

jeugdfilms? In de strikte zin van het woord zijn dit films gericht naar kinderen en jongeren. Maar 

wat doen we dan met familiefilms zoals Bo of Ben X? Zulke films worden immers ook vaak 

gelabeld als kinder- of jeugdfilm. Zo stijgt uiteraard het aantal zogenaamde kinder- en 

jeugdfilms, hoewel het in principe geen echte kinder- en jeugdfilms zijn. Ten derde zijn het  

vooral de producties van Studio 100 en de verfilming van enkele kinderboeken die 

verantwoordelijk zijn voor de lichte stijging. Ook vandaag de dag wordt nog vaak beweerd dat 

Studio 100 de markt domineert. Die dominantie wordt meestal opgevat als iets negatiefs, 

hoewel dat in principe niet zo hoeft te zijn. 

Toonaangevende producenten zoals Studio 100 

kunnen namelijk het voortouw nemen en de gewoonte 

creëren bij het publiek om naar kinderfilm te gaan, wat 

op lange termijn een gunstig effect heeft op de hele 

kinderfilmindustrie.  

Vlaanderen wordt vaak vergeleken met Nederland en 

Denemarken, ook op het gebied van film. Nederland 

kan gelden als gidsland op vlak van kinderfilm met 

gemiddeld 5 tot 8 kinderfilms per jaar. Denemarken is 

tegelijkertijd een interessante case aangezien zowel 

kinderfilm als film in het algemeen hoge toppen 

scheren. In beide landen bestaat er al lange tijd een 

structureel beleid rond de productie van kinder- en 

jeugdfilms. Denemarken had bijvoorbeeld al in 1976 

een apart steunmechanisme ten voordele van 

kinderfilm en sinds 1982 wordt 25 procent van het 

Een mogelijke piste voor de 

toekomst: 

EEN APART BUDGET? 

 

Het probleem is dat een groter 

budget voor kinderfilms ten koste 

zou gaan van niet-kinderfilms. Er 

moeten dus prioriteiten gesteld 

worden en jammer genoeg wordt 

kinderfilm nog steeds gezien als 

een niche, en dus minder prioritair. 

We moeten echter beseffen dat het 

de niche is waaruit later alle 

andere soorten publieken 

voortkomen. 
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culturele filmbudget gereserveerd voor kinderfilm. In 

Vlaanderen zijn er in het verleden wel opportuniteiten 

geweest, maar die werden nooit omgezet in een 

structureel beleid. Toch mogen we niet enkel richting 

beleid kijken. Het moet immers van twee kanten 

komen: in Denemarken was er al een hoge productie 

waarop het beleid inspeelde en op zijn keer de 

productie van kinderfilm stimuleerde. In Vlaanderen 

stonden de bevoegde selectiecommissie en ministers 

wel gunstig ten opzichte van kinderfilm. Deze 

gunstige houding werd niet verzilverd, door weinig en 

niet kwalitatieve projecten die zich aandienden. Er 

moet dus een sterk initiatief zijn vanuit de sector waar 

het beleid op kan inspelen. Deze nodige interactie 

tussen productie en beleid, die we bij landen als 

Denemarken en Nederland zien, ontbreekt in 

Vlaanderen. 

Het momentum om er iets aan te veranderen is er nu. 

We bevinden ons namelijk op een scharnierpunt. In 

de eerste plaats door het positieve klimaat rond de 

Vlaamse film in het algemeen, ook al hebben we de Oscar aan onze neus zien voorbij gaan. 

Daarnaast zijn er enkele veelbelovende kinder- en jeugdfilms die als wegbereiders gezien 

kunnen worden.1 Via die films kan er een signaal gegeven worden aan de beleidsmakers om 

duidelijk te maken dat er echt wel potentieel is. Ten slotte wordt ook de jeugd steeds meer 

serieus genomen als doelpubliek. Er bestaat reeds een apart budget voor jeugdliteratuur, dus 

dit moet ook kunnen voor jeugdfilm. Momenteel moet namelijk de hele filmindustrie, ongeacht 

het genre, het zien te redden met een beperkt budget. Met meer overheidssteun zou er 

gecompartimenteerd kunnen worden, zodat er een aparte categorie en dus een apart budget 

voor kinder- en jeugdfilm voorzien kan worden. 

Op www.jeugdfilmfestival.be 

 Herbekijk de lezing. 

 Lees het opiniestuk dat verscheen in De Standaard. 

 

 

  

                                                
1  Het Jeugdfilmfestival presenteerde drie nieuwe Vlaamse jeugdfilms tijdens Films on the horizon 
diezelfde dag: Labyrinthus, Booster en My First Highway. 

Een mogelijke piste voor de 

toekomst: 

EXTRA INSPANNING VANUIT BELEID 

EN SECTOR? 

 

Het ministerie van Onderwijs of het 

ministerie van Cultuur, Jeugd, 

Sport en Media zouden 

ingeschakeld kunnen worden om 

de kinder- en jeugdfilm in 

Vlaanderen te stimuleren. Er is 

echter meer initiatief nodig vanuit 

de sector zelf zodat de 

beleidsmakers hierop kunnen 

inspelen. Samenwerking tussen 

festivals, televisiezenders, 

cinema's, producenten en 

distributeurs kan dit initiatief 

aanwakkeren. 
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Een vergelijking met onze noorderburen 
Gesprek met Dries Phlypo (A Private View), Karla Puttemans (VAF) en Els Kuiper (VPRO) 

De budgetten in Nederland zijn niet te vergelijken met Vlaanderen. Niet alleen voor de fondsen, 

maar ook voor televisie. Voor een animatieserie voor televisie die A Private View samen met 

Lemming Film coproduceert investeert Ketnet 26.000 

euro op een totaalbudget van 2.000.000 euro. Bij de 

interne verdeling binnen de VRT krijgt Ketnet weinig 

budgettaire ruimte. Dit is eveneens geen stimulans 

voor de sector. Samenwerking met televisie kan 

gestimuleerd worden vanuit het VAF. 

Bij onze noorderburen is er een langere traditie van 

samenwerking met televisie, producenten en fondsen. 

Door samen te werken met televisiezenders kan het 

doelpubliek uitgebreid worden. Ook cinema’s kunnen 

hieraan meewerken door kinderfilms volwaardig op hun programma te zetten. We zien wel dat 

er een aanbod is in cultuurcentra, maar er is nood aan een volwaardig eerste circuit. 

Een ander belangrijk verschil met Nederland is de houding tegenover kinder- en jeugdfilms. In 

Nederland worden deze immers niet als ‘minderwaardig’ beschouwd. Een kinderfilm hoeft niet 

per definitie kinderachtig te zijn en mag gerust ook 

een meerwaarde hebben voor de ouders. In dat 

opzicht zijn we in België meer verkleuterd tegenover 

Nederland, en is onze opvatting over een kinderfilm 

misschien te kortzichtig. 

Jonge makers aan het woord 
Gesprek met de jonge makers Wouter Bongaerts, Kevin Meul, 

Janet van den Brandt 

De jonge makers in de zetel zijn het er allemaal mee 

eens dat kinder- en jeugdfilm niet kinderachtig moet 

zijn. Je mag je publiek immers niet onderschatten: 

kinderen begrijpen meer dan je denkt en als je bewust 

alles simplificeert, leren ze ook niets bij. Het is 

bovendien ook niet de taak van de makers om in te 

schatten wat kan en niet kan voor een bepaalde 

leeftijdscategorie. Je creëert als maker wat je wil en achteraf blijkt dit een bepaalde doelgroep 

aan te spreken. Voor het labelen zijn andere instanties verantwoordelijk. 

Het werken met kinderen vereist een andere aanpak dan wanneer je met professionele acteurs 

werkt. Bij kinderen gaat het meer om reageren dan om acteren. Kinderen moet je niet vragen 

om te acteren of om te doen alsof. Je moet ze het gewoon écht laten doen. Als ze moeten doen 

alsof ze blij zijn, moet je ze  dus ook gewoon blij maken. Zo komen de emoties ook veel echter 

over op het scherm. 

Een mogelijke piste voor de 

toekomst: 

DIGITALE EN SOCIALE MEDIA? 

 

Kinderen groeien van kleins af aan 

op  met digitale en sociale media. 

Sommige leeftijdsgroepen besteden 

nu al meer tijd aan surfen op het 

internet dan aan televisie.Dit houdt 

niet per se een nadeel in. De 

filmindustrie kan voordeel halen uit 

deze nieuwe media en ze gebruiken 

om bijvoorbeeld films te promoten. 

Een mogelijke piste voor de 

toekomst: 

FAITS DIVERS KIDS 

 

VAF en VTM doen een oproep naar 

scenario's voor jeugdfilms naar 

analogie van de succesvolle faits 

divers. 
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Animatiefilm is volgens Wouter Bongaerts niet per se 

voor kinderen bedoeld, maar wordt toch steevast zo 

gelabeld. En onterecht: animatie is namelijk geen 

genre, het is een medium. Animatiefilm hoeft dus net 

als kinderfilm niet noodzakelijk kinderachtig te zijn en 

kan zeker ook voor volwassenen een meerwaarde 

hebben. 

Wanneer we de opleidingen bekijken, zien we dat de 

kinder- en jeugdfilm ook daar zich eerder op de 

achtergrond bevindt. Werken met kinderen, wat zoals 

reeds gezegd een andere aanpak vereist, komt 

bijvoorbeeld niet aan bod. Er wordt ook niet specifiek 

gewerkt rond films voor kinderen of jongeren. Er mag dus zeker ook binnen de opleidingen 

meer aandacht komen voor kinder- en jeugdfilm, maar het is belangrijk om daarin een goede 

balans te vinden. Als je bijvoorbeeld een apart vak voor kinderfilm gaat maken, ga je de indruk 

wekken van “hoe maak ik Musti”, en dat werkt dan weer averechts van wat we willen bereiken. 

Een voorbeeld uit de praktijk 
Case study gebracht door Lena Ek van Folkets Bio uit Malmö 

Als sluitstuk van de voormiddag presenteerde Lena Ek van Folkets Bio (Malmö) een case study 

uit Zweden. Daar opende enkele weken na haar komst naar Het Jeugdfilmfestival de nieuwe 

Panora cinema, die hoofdzakelijk gericht is op kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 

worden dan ook bij het hele proces betrokken. Zo mochten ze bijvoorbeeld zelf ontwerpen 

indienen voor het gebouw, en bij de constructie van het gebouw werd eveneens rekening 

gehouden met het doelpubliek. Kinderen en jongeren krijgen bijvoorbeeld eigen ruimtes waar ze 

na de filmvertoning nog wat kunnen napraten. De bedoeling is ook om extra’s te bieden, zodat 

er niet alleen ingezet wordt op filmvertoning, maar elke film een echt event wordt. 

Op www.jeugdfilmfestival.be 

 Lees het artikel van Ann Overbergh over het project Panora. 

Conclusie 

Conclusie is dat de huidige situatie van de kinder- en jeugdfilm in Vlaanderen verre van ideaal 

is, maar er zijn wel mogelijkheden tot verbetering, vooral omdat we ons nu op een scharnierpunt 

bevinden. De sleutel tot succes is een combinatie van goede ideeën, voldoende budget en 

enkele kwalitatieve films die het voortouw nemen. Door samenwerking binnen het audiovisuele 

veld kan er ook een extra stimulans gegeven worden aan de productie van kinder- en 

jeugdfilms. Ook in de opleidingen mag extra aandacht geboden worden aan kinder- en 

jeugdfilms. Daarnaast moeten we misschien ook onze opvatting over kinderfilms wat bijstellen 

en verkleutering tegengaan. Een om kinderen en jongeren zelf te betrekken bij het hele proces 

rond kinder- en jeugdfilms. 

Een mogelijke piste voor de 

toekomst: 

ONZE BLIK VERRUIMEN? 

 

Kinderfilm mag zeker ook een 

meerwaarde hebben voor 

volwassenen, zodat het ook voor 

ouders aantrekkelijker wordt om 

met hun kinderen naar de film te 

gaan. 
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Concrete voorstellen vanuit de brainstormsessie 

Uit de brainstorm in de namiddag kwamen ook vele voorstellen naar voren om de kinder-en 

jeugdfilm in Vlaanderen op de kaart te zetten. Enkele voorbeelden: 

Kef: Kind en Film 

Een database voor alles wat met kinderfilm te maken heeft. Dit omvat dus bijvoorbeeld 

informatie rond films, het aanbod op de markt, een overzicht van alle filmfestivals, vacatures, 

castings, plus een sociaal luik waar kinderen elkaar kunnen vinden en samenwerken. 

De Golden Like 

Een glamoureus en artistiek jeugdfilmfestival in verschillende steden, waarbij de Golden Like de 

grootste prijs is. Kinderen en jongeren kunnen hun stem dan ook uitbrengen via ‘likes’. 

Acteerwedstrijd op televisie 

Een typische talentenwedstrijd, maar met de focus op acteren. Kinderen moeten steeds in 

groep opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld rond expressie, improvisatie, monologen, dialogen, … 

. De beoordeling gebeurt door een vakjury, die geadviseerd wordt door kinderen. Zo kan er op 

zoek gegaan worden naar een groep bekwame kinderacteurs. Via televisie heb je bovendien 

ook en massaal bereik en aandacht voor de kinderfilmsector. 

Filmkids 

Een kinderfilmcentrum waar kinderen en jongeren films kunnen kijken, maken en ontdekken. 

Het volledige complex omvat educatieve ruimtes, bioscoopzalen, een mediatheek, kortom alles 

wat met kinder- en jeugdfilm te maken heeft. Zo wordt Filmkids een aanspreekpunt voor kinder- 

en jeugdfilm. 

Kids and pro 

Een manier om kinderen meer te betrekken bij het maken van films, in samenwerking met 

professionals. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld scholen aanspreken of productiehuizen workshops 

laten geven. Voor de concrete invulling bestaan meerdere mogelijkheden. Kinderen kunnen 

bijvoorbeeld het verhaal zelf schrijven en dan samen met professionals de film maken. Je kunt 

ook iedere school één film laten maken onder leiding van professionals. Daarbij kun je 

vertrekken vanuit een boek of een remake maken van een film. Zo moeten de verhalen niet uit 

het niets komen en is er toch een sterke culturele input.  
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No-age fonds 

Een fonds dat steun verleent aan films die toegankelijk zijn vanaf jonge leeftijd. Bovendien kan 

dit fonds ook een kwaliteitslabel leveren. Zo wordt er een gunstig klimaat opgebouwd rond de 

kinder- en jeugdfilm. 

Opleiding in DKO 

Een aparte opleiding voorzien binnen het deeltijds kunstonderwijs. In principe bestaat dit al, 

maar momenteel is deze opleiding helemaal niet toegankelijk. Leerlingen moeten eerst een 

paar jaar kunst studeren en dan kunnen ze pas specialiseren in film. Het is beter om film 

gelijkwaardig te maken en dus als een aparte richting aan te bieden. 

 

Mogelijke actiepunten 

 Participatie van kinderen: in beleid, productie, talentenwedstrijd,… 

 Meer samenwerking in sector (infrastructuur delen, televisie) en over sectoren heen 

(jeugd, onderwijs) 

 Kenniscentrum kinder- en jeugdfilm: database films en activiteiten, castings, filmzalen, 

mediatheek, ontmoetingsplek… 

 Gunstig vertonersklimaat voor jonge publieken: cinema met focus op kinderen.  

 Aandacht voor kinderfilm binnen filmopleidingen en DKO. 

 Groter / apart budget voor kinderfilm: binnen VAF en televisie. 

 Faits Divers voor kinderen. 

 Imagoversterking kinderfilm: meer prestigieuze projecten, imagocampagne,… 


