
JEUGDJOURNAAL IS GEEN NIEUWSPROGRAMMA 
 

 
 
I    Het Jeugdjournaal, een journaal voor 
kinderen tussen tien en twaalf jaar, is al 
sinds 1981 op de televisie. Het programma 
is inmiddels een begrip. Toch rijst de vraag 
of het Jeugdjournaal een volwaardig 
nieuwsprogramma is, want de onderwerpen 
worden gekozen op basis van de 
doelgroep.  
 
II    Maar niet alleen de doelgroep kijkt ernaar. 
Het Jeugdjournaal trok ruim anderhalf miljoen 
kijkers toen in 2002 het interview met 
kroonprins Willem-Alexander en prinses 
Máxima uitgezonden werd. Alleen de 
uitzending van 17 januari 1991, het begin van 
de Golfoorlog, trok meer kijkers, namelijk 
1.980.000. Van die anderhalf miljoen kijkers 
waren er slechts 280.000 kinderen tussen de 
zes en twaalf jaar oud. 
 
III    Het taalgebruik is aangepast, zodat ook 
jongere kinderen het begrijpen. Het 
Jeugdprogramma vertelt de onderwerpen in 
spreektaal, terwijl het NOS-journaal toch vooral 
schrijftaal gebruikt. 
 

 
 
IV    Wat niet wordt aangepast voor de jongere 
kinderen zijn de onderwerpen die zijn 
uitgekozen voor de doelgroep. Ronald  
 
 
 
 
 
 
 

Bartlema, eindredacteur van het 
Jeugdjournaal: “We moeten op een andere 
manier selecteren dan het NOS-Journaal. 
Politiek is iets dat kinderen niet interessant 
vinden. We zenden niet elke aanslag in Israël 
uit, maar als we er iets mee doen, geven we 
ook achtergrondinformatie. Als er iets in het 
nieuws is met kinderen in de hoofdrol, dan 
krijgt dat voorrang.” 
 
V    Het probleem voor de makers is waar je de 
grens trekt tussen wanneer je iets wel en niet 
uitzendt. Toen de vijfjarig Yasmina Habchi uit 
Utrecht vermist werd, is er in het Jeugdjournaal 
niets over gezegd. Ook toen Yasmina dood 
tussen het huisvuil was aangetroffen en haar 
twee buurjongens waren opgepakt, kwam er 
niks in het programma. 
 
VI    Toch kwamen de verhalen over Nienke uit 
Schiedam en Maartje Pieck uit Kampen wel in 
het Jeugdjournaal. De reden was dat Yasmina 
niet de leeftijd had van de doelgroep en Nienke 
wel. Maartje bezorgde folders, wat ook veel 
kijkers doen. 
 
VII    Bartlema vindt dat het Jeugdjournaal wel 
een journalistiek product is, maar geeft toe dat 
het programma niet in één hokje past: “Je kan 
je ook afvragen of het een nieuwsprogramma 
is, maar dat is verschillend per onderwerp.” 
 
VIII    Het journaal voor kinderen heeft iets van 
de journalistiek geproefd, maar het blijft vooral 
een jeugdprogramma. Valkenburg: “Het 
Jeugdjournaal heeft een beleid gericht op tien- 
tot twaalfjarigen en dat doen ze ook erg goed. 
Ik vind het één van de beste 
jeugdprogramma’s in Nederland.” 
 
IX     Een goed jeugdprogramma, maar geen 
volwaardig nieuwsprogramma. Het feit dat het 
een journaal voor kinderen is, leidt tot een 
andere nieuwsselectie. Hierdoor zul je in het 
Jeugdjournaal deels ander nieuws zien dan in 
het NOS-journaal. 
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