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1. Wat?

2. (voor) Wie?

3. Waar? 

Elk goed nieuwsbericht beantwoordt 5W’s en 1H

4. Wanneer? 

5. Waarom? 

6. Hoe? 



Wat? 

1. Karrewiet op TV 

2. Karrewiet op je smartphone of tablet 

3. Karrewiet op sociale media 



OP TV



 Sinds 2002

 Grote evolutie, grote transformatie 

 Echte nieuwsstudio 

 Echte nieuwsankers 

 Echt nieuws

 12 minuten, ongeveer 8 onderwerpen per 

dag 

 Binnenlands en buitenlands nieuws

 Aandacht voor leefwereld van kinderen 

Karrewiet op TV



DIGITAAL



 Sinds xxx, 70.000 x gedownload 

 Ochtendeditie om 8u

 Middageditie om 15.30u 

 Pushberichten bij editie + breaking news

 Iets oudere karrewieters

 Verwijzen van en naar Karrewiet op TV

 Spel en interactie 

Karrewiet 
op smartphone en tablet



OP INSTAGRAM



 11.900 volgers, sterke groei 

 Nadruk op interactie 

 1 vraag of stelling per dag 

 Gelinkt aan de actualiteit 

 “Iedereen moet kunnen antwoorden”

 Instastories met ankers 

Karrewiet 
op Instagram



(voor) Wie?

1. Doelgroep 9 – 12 jaar oud 

2. Jongere kinderen kijken mee

a) Extra begeleiding nodig 

b) Ondertitels 

3. Oudere kinderen lezen mee

a) In de app en op sociale media   

4. Aspirationeel werken 



Wanneer? 

1. Nieuwsdag volgens klokmodel

a) 8u – ochtendeditie app 

b) 12u op woensdag – instagram-post 

c) 15.30u – middageditie app 

d) 16u – instagram-post 

e) 17.55u en 19u – Karrewiet op TV 

2. Vaste tijdstippen, voorspelbaarheid 

3. Digitaal en TV vullen elkaar aan 



EEN 
VOORBEELD



Waarom?

1. Nieuwsbehoefte 

2. Informatie > fantasie 

3. Duiding



“Bij ons thuis staat de radio altijd op, ik hoor 
dus een paar keer per dag het nieuws”

“Ik hoor eigenlijk nooit nieuws, mijn mama 
kijkt daar ook niet naar.”

“Ik wil wel weten wat er in de wereld gebeurt, 
ik weet dat er iets met racisme was.  We 
praten daar dan over, dat racisme niet goed 
is.”

“Ik kijk niet graag naar het nieuws, want dat 
gaat over enge dingen. Mijn broer vertelt het 

achteraf wel. Als we eten wordt er ook over 
gepraat.” 



Waarom?

1. Nieuwsbehoefte 

a) Kinderen willen exploreren 

b) Kinderen willen de (grote) wereld begrijpen 

c) Ze pikken nieuws op, altijd en overal

2. Informatie > fantasie 

3. Duiding



RACISME?



Hoe?

1. Kinderen serieus nemen

2. Nieuws op maat brengen 

3. … maar geen angst aanjagen



“GEEN ENKEL ONDERWERP 
IS TABOE, HET IS DE
MANIER WAAROP JE HET
BRENGT DIE EEN 
ONDERWERP
KARREWIET-PROOF
MAAKT”
1. Kinderen serieus nemen



Karrewiet maken is moeilijker dan het 19u-Journaal maken.
Hoe? 

1. Kinderen serieus nemen

2. Nieuws op maat van kinderen

a) Nieuwsselectie

• … over kinderen 

• … voor kinderen 

• …. door kinderen   

b) Duidelijke informatie

• Informeren 

• Duiden met (vaste) experten

c) Beeldkeuze – visuele cues zijn heel belangrijk!  

1. Kinderen serieus nemen

2. Nieuws op maat van kinderen

d) Presentatoren als grote broer/zus

e) Invalshoek kiezen 

• Waarom is dit belangrijk voor mij? 

• Wat zijn de gevolgen voor mij? 

• Nieuws verpakt in weetjes 

• Portretten van kinderen



EEN 
VOORBEELD





Hoe breng je moeilijk/slecht 
nieuws?

Hoe?

1. Feiten: waarheid zonder details

 Hulpverlening, opvang, weerzien 

 Reacties van betrokkenen 

 Hulpdiensten snel ter plaatse 

2. Waarom gebeurt iets? 

 Ook wij hebben niet altijd een antwoord

 Verwijzing naar Awel 

3. Reacties van (wereld)leiders

 Veroordelend, want niet normaal (uitzonderlijk) 

 Veiligheidsniveau ipv dreigingsniveau

4. Impact op de kinderen 

 Klasgesprek, kinderen zaten al op school 

 Emoties serieus nemen 

 Link met metro, met vakantieplannen, … 

5. Antwoorden door experte, iemand die 

geruststelt en luistert

6. Duiding

 Wat/wie is IS? 

 Uitzonderlijk, maar de kans is niet 0

7. Afsluiten met medeleven 



Karrewiet maken is moeilijker dan het 19u-Journaal maken.
Hoe? 

1. Kinderen serieus nemen

2. Nieuws op maat brengen 

3. … maar geen angst aanjagen

a) Voeling houden: welke vragen hebben kinderen? 

b) Duider die handvaten biedt 

c) Aandacht voor oplossingen, voor hulp(diensten), … 

d) Verwijzing naar Awel of TEJO, eventueel expert in de studio/uitzending

e) Moeilijke/zware onderwerpen opvolgen in de uitzending



En wat dan na 
Karrewiet?





 MNM Nws

Maar er is beterschap op komst!
Een groot zwart gat.

 KLAAR 



 Docu’s op VRT 

NU

Maar er is beterschap op komst!
Een groot zwart gat.



WORDT VERVOLGD…

Karrewiet op Youtube? Graag!
Een eigen nieuwsmerk voor tieners? Graag! 

Ideeën? 

Opmerkingen? 

Vragen? 

SHOOT!
Of mail naar lisa.vandenabeele@vrt.be


