
Verslag van een multimomentopname op woensdag 9 april 2014 

De volgende zenders werden bekeken:

Nickelodeon, Cartoon Network, Ketnet, Zapp en Disney XD

Bij Disney XD zagen wij een programma met leeftijdsaanduiding 6 en pictogram voor geweld en angst 
en een met Alle Leeftijden waarbij tussendoor reclame voor programma”s met leeftijdsaanduiding 6. 

Het programma Gravity Falls liet binnen vijf minuten al twee monsters sneuvelen m,et een 
zogenaamd komisch effect!  Het viel ons op dat deze opvolger van Jetix minder geweld uitzendt dan 
een paar jaar geleden maar over de hele middag (12-18) toch vijf programma’s met 
leeftijdsaanduiding 6.

Bij Zapp zagen wij de Wilde kippenclub leeftijdsaanduiding 9 met pictogram voor angst, dit 
programma problematiseert geweld, dat wil zeggen het kleinkind praat met oma die een pistool bezit 
dat je niet zomaar op dieven kunt schieten. Het andere programma was Junior Dance zonder 
leeftijdsaanduiding. 

Bij Cartoon Network zagen wij twee programma’s zonder leeftijdsaanduiding, over de hele 
middag(12-19 uur) eveneens niet. Het programma Tijd voor avontuur gaf wel aan over helden versus 
schurken te gaan en er was reclame voor een speelgoedgeweer waarbij je een tweede gratis kreeg.

Bij Ketnet zagen wij Mega Mindy en Wicky de Viking beiden zonder aanduiding maar Wicky de Viking 
krijgt op een Nederlandse zender de leeftijdsaanduiding 6 en pictogrammen voor verbaal geweld, 
geweld en angst.

Bij Nickelodeon werd als enige zender de programma’s duidelijk gescheiden van de reclame. De twee 
programma’s die wij zagen waren Sanjay& Craig zonder leeftijdsaanduiding en pictogrammen en 
Pinguins en De legende van Korra, beide met leeftijdsaanduiding 6. Op deze middag de enige twee 
met leeftijdsaanduiding  van 12-19 uur. Wel opvallend dat deze twee zo vroeg in de middag 
uitgezonden werden van 15.15-16.15.

Algemeen viel ons vaak de aanduiding S op, staat dit voor supervisie dan wordt van 
ouders/verzorgers wel erg veel tijd gevraagd.


