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1 INLEIDING 

Dit rapport maakt onderdeel uit van de doorlichting van het mediawijsheidsbeleid in opdracht van het 

Departement Cultuur, Jeugd en Media. Specifiek gaat dit deelrapport in op een analyse van een 

geschikt leeftijds- en inhoudsclassificatiesysteem voor lineaire en niet-lineaire televisiediensten in de 

context van de omzetting van de EU-Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in het Mediadecreet. 

Dit deelrapport bevat een antwoord op de vraag of de Kijkwijzer een geschikt leeftijds- en 

inhoudsclassificatiesysteem is voor lineaire en niet-lineaire televisiediensten in Vlaanderen. Eerst 

starten we met een contextualisering binnen het Europees regelgevend kader, de contextualisering 

van de Kijkwijzer, een SWOT-analyse van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van 

de implementatie van de Kijkwijzer in Vlaanderen. We eindigen met enkele aandachtspunten bij de 

implementatie van de Kijkwijzer. 
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2 CONTEXTUALISERING BINNEN HET EUROPEES 

REGELGEVEND KADER 
In navolging van de goedgekeurde EU-Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in november 2018, 

kortweg AVMD2018, moeten de nieuwe regels worden geïmplementeerd in het Mediadecreet. Dit 

kadert binnen OD A.3.2. ‘Inzetten op een kwalitatief, toekomstbestendig en helder regelgevend kader 

rond media’ uit de Beleidsnota Media (Dalle, 2019, pp. 16-17) dat binnen de omzetting van de 

AVMD2018 als regelgevend kader een betere bescherming wil bieden aan kijkers, specifiek 

minderjarigen, tegen gewelddadige en schadelijke inhoud en haatzaaiende uitlatingen. Eén van die 

regels is de noodzaak om een leeftijds- en inhoudsclassificatiesysteem voor lineaire en niet-lineaire 

televisiediensten te implementeren. Dit wordt als volgt geformuleerd in artikel 6bis van AVMD2018 

(Europese Unie, 2018): “aanbieders van mediadiensten moeten voldoende informatie aan de kijkers 

verstrekken over inhoud die de lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling van minderjarigen kan 

aantasten. Daartoe maken de aanbieders van mediadiensten gebruik van een systeem met de nadere 

omschrijving van het potentieel schadelijke karakter van de inhoud van een audiovisuele mediadienst.”  
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3 CONTEXTUALISERING KIJKWIJZER 

We stellen in wat volgt de Kijkwijzer voorop als leeftijds- en inhoudsclassificatiesysteem voor lineaire 

en niet-lineaire televisiediensten in Vlaanderen op basis van de volgende vijf argumenten: 

1) De Kijkwijzer wordt door de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) 

gepresenteerd  als een ‘best practice’ (ERGA, 2015, p. 32, p. 41). 

2) De Kijkwijzer komt het sterkst uit de vergelijking met de classificatiesystemen van Finland en 

Canada1 omwille van de uitgebreide, uniforme en wetenschappelijke onderbouwde 

methodologie voor inhoudsclassificatie (Kijkwijzer, 2020; Mulders, van Mil, Knoote, van der 

Voort & Deijkers, 2020; NICAM, 2018). In het Finse systeem ontbreekt een categorisering voor 

discriminatie en grof taalgebruik, wat een gemis is bij het informeren van opvoeders bij het 

bepalen van de geschiktheid van media-inhoud voor kinderen (KAVI, 2017). Binnen het 

Canadese systeem zijn de leeftijds- en (tekstuele) inhoudsclassificaties afhankelijk van regio en 

sector (CBSC, 2020a, 2020b, 2020c; MediaSmarts, 2016). Het gebrek aan uniformiteit en 

tegenstrijdige classificaties tussen de verschillende regio’s en sectoren maakt het systeem 

minder betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Zo kaart MediaSmarts (2021) aan dat de Canadese 

filmclassificaties onvoldoende accuraat de geschiktheid van een film voor een bepaalde 

leeftijd weergeven. Een bioscoopfilm kan bijvoorbeeld een R-rating (onder 17 jaar geen 

toegang zonder begeleiding) meekrijgen, terwijl de uitgebrachte DVD van diezelfde film, die 

door een andere instantie wordt gekeurd, een classificatie van 14 jaar kan bekomen. 

MediaSmarts (2021) raadt Canadese ouders dan ook aan om filmrecensies te lezen en andere 

personen die een film reeds gezien hebben aan te spreken om de geschiktheid van de film voor 

hun kinderen accurater te kunnen beoordelen.  

3) De Kijkwijzer bestaat bijna twee decennia en wordt positief geëvalueerd door de Nederlandse 

audiovisuele sector en gebruikers. Buurland Nederland wordt daarbij gezien als cultureel erg 

gelijkend op Vlaanderen, en dus als relevant referentiepunt. 

4) De Kijkwijzer wordt door de Vlaamse Regulator voor Media (VRM) bij de behandeling van 

klachten door de Kamer van onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen in de praktijk 

al geruime tijd gebruikt als een leidraad bij beslissingen (sterkte, zie Tabel 1 onder punt 3).  

5) De Kijkwijzer wordt gehanteerd in de Belgische bioscoopsector. Eenzelfde systeem voor alle 

audiovisuele content krijgt de voorkeur omwille van eenduidigheid en duidelijkheid naar de 

gebruikers toe (zie Tabel 1 als 3de opportuniteit).  

In wat volgt lichten we de Nederlandse Kijkwijzer kort toe. In Nederland waarschuwt NICAM (het 

Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media) aan de hand van de Kijkwijzer ouders 

en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film mogelijk schadelijk kan zijn voor 

kinderen, alsook welk type mogelijk schadelijke inhoud het programma bevat. De aangereikte 

methodologie informeert niet over geschiktheid of kwaliteit maar heeft als doel minderjarigen te 

beschermen. De Kijkwijzer is een hulpmiddel waarbij de ouders of opvoeders de 

                                                           

1 Canada en Finland zijn naast Nederland de drie gekozen landen die als ijkpunt gelden voor de doorlichting van 

het mediawijsheidsbeleid in het rapport ‘Naar een mediawijs Vlaanderen’. 
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eindverantwoordelijkheid dragen (Mulders et al., 2020, pp. 9-10). Kijkwijzer is gebaseerd op 

coregulering; de Nederlandse overheid is samen met de audiovisuele sector financieel en beleidsmatig 

verantwoordelijk voor het systeem en de maatregelen om minderjarigen te beschermen tegen 

schadelijke media-invloeden (NICAM, 2020b). De toegekende leeftijdsclassificatie gaat samen met een 

maximum van drie inhoudsclassificatie-iconen (NICAM, 2020a, p.4). Figuur 1 bevat een overzicht van 

de leeftijds- en inhoudsclassificaties.  

 Figuur 1: Leeftijds- en inhoudsclassificatie van Kijkwijzer in Nederland (Bron: Kijkwijzer, 2020) 
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De Kijkwijzer is sinds 8 januari 2020 ingevoerd voor alle nieuwe films die te zien zijn in de Belgische 

bioscopen. Vertoningen op filmfestivals vallen hier niet onder. Filmdistributeurs classificeren zoals in 

Nederland hun films op basis van dezelfde leeftijds- en inhoudsclassificatie (zie Figuur 1) (Kijkwijzer, 

2019). Er is ook hier sprake van een co-regulerend systeem: de Vlaamse, Franse en Duitstalige 

gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bepalen de methodologie voor de 

classificatie en de verdere regelgeving voor de toepassing ervan (Departement Cultuur, Jeugd & Media, 

2020). De coördinatie van het systeem in België, de opvolging van de classificaties en de contacten met 

het Nederlandse NICAM verlopen via een secretariaat voor de classificatie van films. Dat is 

ondergebracht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse gemeenschap 

(Departement Cultuur, Jeugd & Media, 2020). Ten opzichte van het oude systeem is het 

classificatiesysteem voor bioscopen niet langer een controlesysteem dat toegang van minderjarigen 

tot bioscopen weigert, maar een aanbeveling die op ieders verantwoordelijkheidszin rekent: die van 

de filmsector, van de ouders of begeleiders en van de jongeren zelf (Kijkwijzer, 2019). De aanbieders 

(distributeurs en eventueel ook producenten) classificeren de films en krijgen een opleiding over de 

classificatie van films, georganiseerd door het secretariaat. De bioscoopexploitanten zijn 

verantwoordelijk voor het correct informeren van hun bezoekers (Departement Cultuur, Jeugd & 

Media, 2020). 
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4 SWOT-ANALYSE VAN GEBRUIK KIJKWIJZER 

VOOR (NIET-)LINEAIRE TV-DIENSTEN IN 

VLAANDEREN 

We evalueren aan de hand van een SWOT-analyse de implementatie van het Kijkwijzersysteem voor 

lineaire en niet-lineaire televisiediensten in Vlaanderen. In de onderstaande SWOT-analyse (zie Tabel 

1) verwijzen de sterktes en zwaktes naar de inhoudelijke beoordeling van de Kijkwijzer, zoals de 

algemene gebruiksvriendelijkheid of de beoordeling van de betrokken actoren. De opportuniteiten en 

bedreigingen of risico’s verwijzen naar externe factoren die een impact kunnen hebben bij de 

implementatie van de Kijkwijzer, waaronder het nakomen van de Europese AVMD-richtlijn die een 

leeftijds- en inhoudsclassificatiesysteem van televisiediensten voorstelt. Deze analyse is uitgevoerd op 

basis van een documentenanalyse over de Kijkwijzer in Nederland en een kleinschalige bevraging naar 

de tevredenheid van de Belgische bioscoopsector over de implementatie van de Kijkwijzer.   

Tabel 1: SWOT-analyse Implementatie van de Kijkwijzer voor lineaire en niet-lineaire 

televisiediensten in Vlaanderen 

Sterktes Zwaktes 

1) Door VRM  wordt de Kijkwijzer  als leidraad gebruikt bij 
beoordeling van klachten. 

2) De Kijkwijzer wordt algemeen positief onthaald bij 
Belgische bioscoopexploitanten en distributiesector. 

3) De Kijkwijzer geniet veel vertrouwen. 
4) Kijkwijzer wordt positief geëvalueerd door 

Nederlandse ouders.  
5) VOD-platformen Netflix en Disney+ zijn vertrouwd met 

Kijkwijzer in Nederland. 
6) Kijkwijzer is  ‘best practice’ aldus ERGA. 

1) Moeilijke implementatie bij  user-
generated-content-platformen. 

2) Discrepantie tussen inhoud van trailer en 
eigenlijke programma-inhoud door aparte 
coderingen. 

3) De veelheid aan leeftijdscategorieeën 
mogelijk aandachtspunt volgens sector 
bioscoopexploitanten.  

 

Opportuniteiten Bedreigingen 

1) Omzetting leeftijds- en inhoudsclassificatiesysteem 
aangestuurd vanuit AVMD-richtlijn. 

2) Eenduidigheid van leeftijds- en 
inhoudsclassificatiesysteem ongeacht platform 
(bioscoopsector en andere mediadiensten). 

3) Creatie draagvlak bij Vlaamse gebruikers: 
a) Tools ontwikkelen voor opvoeders om mediawijze 

thema’s a.d.h.v. leeftijds- en inhoudscategorieën 
van Kijkwijzer bespreekbaar te maken;  

b) Campagne over Kijkwijzer aangrijpen binnen 
campagne over mediawijsheid in het algemeen.  

4) Creatie draagvlak bij Vlaamse AV-sector. 
5) Inclusie Vlaamse gebruikers en AV-sector bij keuze van 

iconen voor inhoudscategorieën. 
6) Afstemming, voor zover mogelijk, van inhoudsiconen bij 

boeken in bibliotheken met iconen Kijkwijzer. 

1) Door gebrek aan vertrouwdheid met 
Kijkwijzer evalueren Vlaamse gebruikers 
het systeem mogelijk minder goed dan 
Nederlands publiek. 

2) Implementatie van de Kijkwijzer zonder 
creatie van draagvlak en bewustwording 
bij gebruikers.  

3) Gebrek aan coördinatie van inhouden 
tussen verschillende platformen (bv. film 
in bioscoop en op Netflix). 

4) Gebrek aan aankondiging of waarschuwing 
bij inhouden die niet gepast zijn voor 
bepaalde leeftijden gaat doel van 
Kijkwijzer voorbij. 
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In wat volgt gaan we dieper in op bovenstaande sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen.  

4.1 Sterktes 

1) De Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM gebruikt als 

leidraad, naast andere elementen, de classificatie van de Kijkwijzer van een betrokken 

programma om haar oordeel te bepalen rond mogelijke schade voor minderjarigen (K. De 

Keyser, persoonlijke communicatie, 17 december 2020).  

2) De bioscoopsector blijkt algemeen tevreden te zijn over de Kijkwijzer. De meeste 

bioscoopexploitanten waren tijdens de infomomenten voor exploitanten in 2019 tevreden 

over de overschakeling naar een adviserend systeem; zij gaven aan dat het erg moeilijk is 

geworden om de leeftijd van jongeren te controleren (o.a. door online verkoop, de plek waar 

de controle plaatsvindt, ID-controle is niet afdwingbaar) (N. Sels, persoonlijke communicatie, 

13 juli 2020). Wel geeft de secretaris van de FCB (Federatie van Cinema’s in België), Thierry 

Laermans, aan dat jongeren worden aangesproken door de exploitant als zij een niet geschikte 

film willen bezoeken. Hij stelt dat het systeem door de bioscoopexploitanten als uniform en 

duidelijk voor het publiek wordt beoordeeld (T. Laermans, persoonlijke communicatie, 19 

augustus 2020). De distributiesector is tevreden over het feit dat de classificatie niet meer 

gebeurt door een onafhankelijke keuringscommissie (de keuring kon door de stijging van het 

aantal films niet meer altijd kwaliteitsvol plaatsvinden) (N. Sels, persoonlijke communicatie, 

13 juli 2020). Pieter Swaelens, algemeen directeur van de Belgian Entertainment Association, 

geeft bijkomend aan dat de Kijkwijzer duidelijk, krachtig en gemakkelijk te communiceren is 

en veel fijnmaziger is dan het vroegere KT/KNT. Het systeem laat de sector toe haar 

verantwoordelijkheid op te nemen wat leeftijdsaanduiding betreft (persoonlijke 

communicatie, 18 augustus 2020).   

3) Het Nederlandse Commissariaat voor de Media, dat sinds 2004 metatoezicht houdt over het 

NICAM (Nederlands Instituut voor de Audiovisuele Media), beoordeelde in 2020 dat de 

Kijkwijzer een betrouwbaar, valide, consistent en nauwkeurig systeem is met een groot 

draagvlak (Mulder et al., 2020). De Kijkwijzer is gebaseerd op consumentenonderzoek bij 

ouders en is doorontwikkeld naar wetenschappelijke inzichten en evaluaties van codeurs  

(Valkenburg, 2008, p. 77; NICAM, 2019, p. 22; Kijkwijzer, 2020). De leeftijdsclassificaties 14 en 

18 zijn in januari 2020 toegevoegd op basis van inzichten vanuit de wetenschapscommissie 

van het NICAM (Mulder et al., 2020, p. 18) en focusgroepen met ouders (NICAM, 2018, p. 5). 

Hierdoor heeft het systeem momenteel zeven leeftijdscategorieën. Omdat de vragen in het 

coderingsformulier op een objectiverende manier zijn gesteld, voorbeelden worden 

opgenomen in het coderingsformulier en er verplichte opleidingen zijn voor en evaluaties van 

mensen die classificeren, wordt de betrouwbaarheid van het systeem blijvend bewaakt (N. 

Sels, persoonlijke communicatie, 13 juli 2020). 

4) NICAM erkent dat de meningen van ouders gekend moeten zijn en gebruikt dienen te worden 

in de ontwikkeling van een classificatiesysteem: “Vooral omdat de inschatting van de 

schadelijkheid van mediaproducten een subjectieve kwestie is […] Een classificatiesysteem kan 

immers alleen succesvol zijn als het voldoet aan de wensen van de gebruikers” (NICAM, 2020b, 

p. 3). Vanuit deze denkwijze heeft NICAM onder andere de bekendheid en betrouwbaarheid 

van Kijkwijzer bevraagd bij ouders. Hieruit blijkt dat 94% van de ouders Kijkwijzer als 
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betrouwbaar beoordeelt (Mulder et al., 2020, p. 4). Uit een andere bevraging bij 502 ouders 

van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 15 jaar bleek 83% de inhoudsclassificaties als een 

zinvolle toevoeging te beoordelen. De kennis van de betekenis van de inhoudsclassificaties is 

hoog bij Nederlandse ouders: tussen 96 en 99% voor de symbolen angst, seks, geweld en 

drugs- en alcoholgebruik. Het symbool discriminatie is met 77% juiste toekenningen minder 

gekend (GfK, 2015, p. 8). Tot slot blijkt dat 88% van de ouders met kinderen tussen 3 en 15 

jaar wel eens gebruik maakt van de informatie van Kijkwijzer bij de keuze van 

televisieprogramma’s of films voor hun kinderen (GfK, 2017, p. 7).  

5) In Nederland maken VOD-platformen (Netflix, Disney+) reeds gebruik van het 

Kijkwijzersysteem. Voor de eigen producties van Netflix wordt eveneens gebruikgemaakt van 

de classificaties van Kijkwijzer (ANP, 2019; ERGA, 2017, p. 39, 41; NU.nl, 2014).  

6) Turkije heeft Kijkwijzer in licentie genomen voor lineaire televisie en voor bioscoopfilms 

(Rtukisaretler, 2006; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019), Slovenië voor lineaire televisie, 

bioscoopfilms en Video on Demand (AKOS, 2015, p. 2; Gledoskop, 2017) en IJsland voor 

lineaire televisie, bioscoopfilms, Video on Demand en DVD’s (Frísk, 2020a). Deze landen 

hebben het systeem aangepast met eigen leeftijds- en inhoudssymbolen. Enkel in IJsland 

werden de classificaties voor films die reeds een Kijkwijzerclassificatie hadden gekregen in 

Nederland rechtstreeks overgenomen (enkel vertaald naar eigen symbolen) (Frísk, 2020b). 

4.2 Zwaktes 

1) Grote YouTube-kanalen vallen onder de definitie 'commerciële mediadienst op aanvraag' door 

de verplichte implementatie van de Europese Audiovisuele Mediadienst-richtlijn (Europese 

Richtlijn 2018/1808) (Van Miltenburg, 2020). Kijkwijzer lijkt moeilijk te kunnen worden 

geïmplementeerd bij platformen voor user-generated content zoals YouTube. Door de grote 

hoeveelheden beeldmateriaal die worden geüpload die makers zelf moeten classificeren lijkt 

controle namelijk een struikelblok.  

2) In Nederland zijn voor sommige media- inhouden discrepanties vast te stellen tussen de 

Kijkwijzerclassificatie voor de trailer en voor de volledige media-inhoud. De oorzaak hiervan 

ligt in het feit dat trailers op zich apart inhoudelijk worden geclassificeerd. Dit kan echter leiden 

tot verwarring bij gebruikers.  

3) Thierry Laeremans, de secretaris van FCB stelt dat zeven leeftijdscategorieëen eerder 

overdadig zijn en minder positief zijn onthaald (T. Laermans, persoonlijke communicatie, 1 

september 2020).   

4.3 Opportuniteiten 

1) Vlaanderen dient volgens artikel 6bis van de Europese AVMD-richtlijn (Europese Unie, 2018) 

ervoor te zorgen dat “aanbieders van mediadiensten voldoende informatie aan de kijkers 

verstrekken over inhoud die de lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling van 

minderjarigen kan aantasten. Daartoe maken de aanbieders van mediadiensten gebruik van 

een systeem met de nadere omschrijving van het potentieel schadelijke karakter van de 

inhoud van een audiovisuele mediadienst”. De omzetting van de AVMD2018-richtlijn had 
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moeten gebeuren tegen september 2020. In navolging van artikel 6bis kan het implementeren 

van de Kijkwijzer een opportuniteit zijn voor Vlaanderen. 

2) Coherentie en uniformiteit tussen platformen is van belang, om voor gebruikers zo veel 

mogelijk duidelijkheid te bieden. Hiernaast zorgt coherentie van dezelfde inhouden over de 

verschillende platformen tot minder dubbel werk. Doordat de Kijkwijzer reeds is ingevoerd 

voor de Belgische bioscoopsector is het opportuun om ditzelfde systeem te gebruiken voor de 

andere mediadiensten in Vlaanderen.  

3) Een belangrijke opportuniteit is de creatie van een draagvlak bij Vlaamse gebruikers voor het 

systeem. Door gebruik te maken van inhoudsclassificaties zoals die van de Kijkwijzer kunnen 

ouders bewuster worden gemaakt rond thema’s zoals ‘parental mediation’ of seksuele 

inhouden. Om hen te sensibiliseren zou er een tool ontwikkeld kunnen worden voor 

bijvoorbeeld (groot)ouders of CLB-medewerkers om bepaalde mediawijze thema’s 

bespreekbaar te maken aan de hand van de inhoudsclassificaties. Tools kunnen eveneens 

ontwikkeld worden in de schoolcontext gericht op leerkrachten uit het lager onderwijs. 

Daarnaast kan er campagne worden gevoerd rond de Kijkwijzer en het belang ervan. Zo kan 

de kans worden  gegrepen om mediawijsheid algemeen op de agenda te zetten, zoals in een 

schoolcampagne over de inhoudsclassificaties.  

4) Naast draagvlak creëren bij Vlaamse gebruikers, is dit eveneens van belang bij de Vlaamse 

televisiesector. Het is aangewezen om in dialoog met de televisiesector bezorgdheden of 

eventuele weerstanden te bespreken tijdens de implementatieperiode. De Vlaamse sector van 

lineaire en niet-lineaire televisiediensten zou geen voorstander zijn van de 

inhoudsclassificatie-iconen van Kijkwijzer die het scherm zouden vervuilen  (De Herdt, 2020).  

5) Binnen het creëren van draagvlak bij Vlaamse gebruikers en de televisieproductie- en 

distributiesector, is het aangewezen om de keuze van inhoudssymbolen met hen af te 

stemmen. Er kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt voor het symbool voor ‘seksuele 

inhouden’. In Nederland zijn dit vier voeten, wat inclusiever is dan de gekozen symbolen 

binnen het Kijkwijzersysteem in Turkije, Slovenië en IJsland (zie Figuur 2).  

Figuur 2: Symbolen voor inhoudscategorie ‘seks’ binnen Kijkwijzersysteem 

Nederland 
 

Turkije Slovenië 
 

IJsland 

    

6) Een andere opportuniteit ligt in het zoveel mogelijk afstemmen van de iconen voor boeken in 

bibliotheken op de gekozen iconen voor de inhoudsclassificatie voor audiovisuele content. 

Door de iconen op meerdere plaatsen te implementeren is er eenduidigheid en een betere 

herkenning voor gebruikers.  
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4.4 Bedreigingen 

1) Het is nog afwachten of Vlaamse ouders de Kijkwijzer even sterk zullen vertrouwen als 

Nederlandse ouders aangezien Vlaamse ouders wellicht nog niet vertrouwd of bekend zijn met 

het systeem. Er worden momenteel Vlaamse codeurs opgeleid om de content te classificeren, 

dus gebrek aan vertrouwen of bekendheid hoeft op termijn geen probleem te zijn. Afstemming 

van de inhoudsclassificatie die in het verleden via de Kijkwijzer in Nederland is gebeurd is wel 

aangewezen. 

2) Als de Kijkwijzer zou worden geïmplementeerd zonder het creëren van begrip en 

bewustwording bij Vlaamse gebruikers, bestaat het risico dat het systeem niet op correcte 

wijze wordt geïnterpreteerd of onvoldoende wordt gebruikt. Bijkomend bestaat het risico op 

een gebrek aan begrip en draagvlak voor de gekozen inhoudssymbolen indien er niet adequaat 

afgestemd zou worden met de Vlaamse gebruiker.   

3) Coördinatie van inhouden dient plaats te vinden over de verschillende platformen heen. Een 

film in de bioscoop moet dezelfde classificatie meekrijgen op Netflix, Streamz of op lineaire 

tv-zenders zoals VTM of VRT. Coherentie van dezelfde inhouden over verschillende 

platformen heen is cruciaal voor de betrouwbaarheid van het systeem en het praktisch gebruik 

ervan bij ouders of opvoeders. Een belangrijk aandachtspunt is daarnaast dat rekening 

gehouden wordt met het technologische verschil tussen lineaire en niet-lineaire diensten 

zodat eenzelfde serie die op lineaire televisie pas na een bepaald uur vertoond mag worden 

niet zonder waarschuwing naar ouders of opvoeders toe kan worden geraadpleegd via een 

niet-lineaire dienst. 

4) Wanneer er geen aankondiging, waarschuwing of duiding wordt gegeven bij inhouden die niet 

geschikt zijn voor bepaalde leeftijden, kan de tijdelijke verschijning van de iconen mogelijk aan 

de aandacht van ouders of opvoeders ontsnappen waardoor de Kijkwijzer zijn doel voorbij 

schiet. Deze waarschuwingen mogen uiteraard de kijkbeleving niet sterk verstoren.   
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5 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE IMPLEMENTATIE 

VAN HET KIJKWIJZERSYSTEEM 

Op basis van de uitgevoerde SWOT-analyse adviseren we de implementatie van de Kijkwijzer als 

inhouds- en leeftijdsclassificatiesysteem voor de lineaire en niet-lineaire televisiediensten in 

Vlaanderen. Hierbij geven we de volgende vier aandachtspunten mee:  

1) Creatie van een draagvlak bij de sector en de gebruikers vóór de implementatie is cruciaal. 

Het systeem moet voldoende gekend, gewaardeerd en vertrouwd worden vooraleer het 

effectief kan zijn. Amerikaans onderzoek (Bushman & Cantor, 2003) toont aan dat, hoewel 

inhoudsclassificatiesystemen voor geweld en seksualiteit door meer dan de helft van de 

ouders gebruikt worden, er een gebrek is aan inzicht in hoe het systeem werkt, en dit vooral 

bij televisie-inhouden. Het is cruciaal om niet alleen bewustmaking van het systeem bij ouders 

te creëren, maar ook ervoor te zorgen dat het systeem begrepen en onthouden kan worden 

door ouders of andere gebruikers zoals leraren opdat het systeem effectief gebruikt kan 

worden. Een systeem lanceren waarbij er onvoldoende inzicht is waarom een bepaalde inhoud 

voor bepaalde leeftijden niet geschikt is, kan meer kwaad dan goed doen als er geen informatie 

is over waarom de inhoud schadelijk kan zijn. Het feit dat inhoud niet is toegelaten voor 

kinderen en jongeren maakt het des te aantrekkelijker voor hen om hier net wel naar te kijken, 

hetgeen verklaart waarom ouders of opvoeders inzicht moeten hebben om een gesprek 

hierover te kunnen aangaan. Kortom, informeren via duidelijke en gemakkelijk te onthouden 

richtlijnen hoe het systeem wordt begrepen en in de praktijk gebruikt wordt is een 

voorwaarde opdat alle gebruikers (van ouders tot kinderen tot leerkrachten) het systeem 

kunnen leren kennen en correct leren  toepassen en interpreteren.  

2) Naast informatie over hoe het systeem moet worden geïnterpreteerd, is er behoefte aan 

publiek toegankelijke informatie over hoe de classificatie van inhouden wordt toegepast. Voor 

de betrouwbaarheid van het systeem is het noodzakelijk dat de toekenning gebaseerd is op 

wetenschappelijke inzichten over de risico’s van inhouden op kinderen van verschillende 

leeftijden. Wanneer de toekenning van het systeem niet door externe onafhankelijke codeurs 

gebeurt, is er behoefte aan een vorm van publieke controle via bijvoorbeeld 

consumentenpanels (gebaseerd op Bushman & Cantor, 2003). 

3) Er dient gewaakt te worden over een uniforme implementatie van het systeem in de gehele 

audiovisuele sector. Het systeem kan enkel betrouwbaar worden bevonden als dezelfde 

inhoud op verschillende platformen op dezelfde manier wordt geclassificeerd. Het gebrek aan 

uniformiteit haalt het Canadese classificatiesysteem van films onderuit volgens MediaSmarts 

(2021). Er is behoefte aan een uniform classificatiesysteem voor alle media-inhouden die 

accurate informatie geeft over de inhoud in toegankelijke taal (Bushman & Cantor, 2003).  

4) De implementatie van de Kijkwijzer kan worden aangegrepen als een middel om de 

bewustmaking te vergroten rond mediawijze thema’s. De implementatie van een leeftijds- 

en inhoudsclassificatiesysteem is een uitgelezen kans om mediawijze thema’s bij kinderen en 

jongeren bespreekbaar te maken in de thuiscontext (in samenwerking met (groot)ouders of 

opvoeders) en op school (in samenwerking met leraren). 
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