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‘Ik verdrink in je ogen.’ In een Mega Mindy-film mag het dan romantisch klinken, in 
het hoofd van heel wat kleuters veroorzaakt de zin kortsluiting. ‘Veel beeldspraak in 
kindertelevisie is te moeilijk voor kleuters.’ 

  

 
Als Mega Mindy een kat in een zak koopt, kunnen kleuters er geen touw aan 
vastknopen. vrt/Koen Blanckaert 

Dat er nergens een rat in een kooi zit als we zeggen ‘die zit als een rat in de val’ mag 
voor volwassenen dan evident lijken, voor kinderen is het dat niet. Kinderen van drie 
tot zes jaar begrijpen metaforen vooral letterlijk, aangezien ze nog niet beseffen dat 
taal figuurlijk kan zijn. Vanaf zeven tot en met tien jaar maakt het kind kennis met de 
figuurlijke betekenis van woorden en begint het metaforen te begrijpen. Pas vanaf elf 
jaar is er sprake van een gevorderd metafoorbegrip. 

De masterstudente Marlies Carette (KU Leuven) onderzocht in haar thesis daarom de 
beeldspraak die gebruikt wordt in Nederlandstalige kindertelevisie. Met haar 
scriptie Megamoeilijk, die beeldspraak haalde ze ondertussen de longlist van de 
Vlaamse Scriptieprijs. 
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De film Mega Mindy en het zwarte kristal (2010), een productie van Studio 100 voor 
vier- tot negenjarigen, is het uitgangspunt voor haar onderzoek. ‘Er kijken zowel 
jongens als meisjes naar Mega Mindy’, zegt Carette, ‘en bovendien bevat de 
doelgroep alle leeftijden die belangrijk zijn in het onderzoek naar taalverwerving en 
het begrijpen van beeldspraak in het bijzonder.’ 

De film bevat in totaal 22 vormen van beeldspraak: twaalf uitdrukkingen, vier 
metaforen en zes metonymieën (stijlfiguur waarbij in plaats van een zaak een andere 
genoemd wordt, bijvoorbeeld ‘een Lanoye’ voor ‘een boek van Tom Lanoye’). Achttien 
van die beeldspraakvormen werden voorgelegd aan dertig kleuters uit de tweede 
kleuterklas en dertig leerlingen uit het tweede leerjaar. Resultaat: de jongsten bleken 
er nauwelijks iets van te snappen, terwijl de kinderen uit het tweede leerjaar er veel 
minder problemen mee hadden. 

Geen schooltelevisie 

Carette ging horen bij Ketnet en Studio 100 welk taalbeleid ze precies hanteren. 
Terwijl Ketnet beeldspraak vermijdt, vindt Studio 100 dat het wel kan, mits de nodige 
voorzichtigheid. 

‘Kinderen moet alles wat gezegd wordt, kunnen begrijpen’, zegt Ruud Hendrickx, 
taaladviseur van de VRT. ‘Daarom is er bijzondere aandacht voor de standaardtaal en 
moet het taalgebruik op Ketnet altijd aangepast zijn aan de jonge doelgroep. 
Beeldspraak is dan ook geen goed idee.’ 

In een interview zegt Sven Duym, producer van de Mega Mindy-film, dat Studio 100 
geen geschreven richtlijnen heeft. ‘We hebben wel een beleid, dat inhoudt dat de taal 
zowel in Vlaanderen als Nederland begrijpbaar is. Verder mogen we geen 
discriminerende, racistische of agressieve taal gebruiken.’ Beeldspraak is dus 
toegelaten. ‘De enige reden waarom we het gebruiken, is omdat het leuk is. Het is 
belangrijk te beseffen dat ook de familie van het kind meekijkt. We maken geen 
schooltelevisie, we zorgen in de eerste plaats voor entertainment.’ 

Samen voor tv 

Spreken zonder beeldspraak is bijna onmogelijk. We leven en denken in beelden, 
denk maar aan de oorlogstermen die we vaak gebruiken in discussies zoals ‘dat sloeg 
in als een bom’. Dat er dus beeldspraak voorkomt in kindertelevisie, is niet 
verwonderlijk. Om een idee te geven: in de film Mega Mindy en het zwarte 
kristal komt er om de drie en een halve minuut beeldspraak aan bod, zoals ‘Mega 
Mindy heeft de show gestolen’. Een VRT-nieuwsuitzending bevat gemiddeld twee 
vormen per minuut. 

Voor Sven Duym van Studio 100 is die dagelijkse omgang met beeldspraak een 
argument om ze niet te mijden in kindertelevisie. ‘Beeldspraak maakt deel uit van de 
dagelijkse taal. Daarom zullen we een uitdrukking als “geen oog dichtdoen” zeker niet 
vermijden. Maar voor de jongste doelgroep springen we er toch voorzichtig mee om. 
Als oma Fonkel zegt dat ze geen oog heeft dichtgedaan, laten we Mieke herhalen dat 
ze ook slecht geslapen heeft.’ Al gebeurt die verhelderende herhaling in Mega Mindy 
en het zwarte kristal slechts één keer: ‘Als een rat in de val zitten’ wordt 
voorafgegaan door ‘ontsnappen lukt echt niet’. 



Is Mega Mindy dan te moeilijk voor de doelgroep? Marlies Carette: ‘Beeld blijft de 
belangrijkste factor om iets te begrijpen, maar als we het puur over beeldspraak 
hebben, dan is die te moeilijk voor de jongste doelgroep. Nu goed, ze begrijpen 
misschien nu nog niet alles, maar zullen dat wel doen als ze de film later opnieuw 
bekijken.’ 

Of televisie positief of net negatief voor de taalverwerving van kinderen is, daarover 
zijn weinigen het vandaag eens, zegt Carette. ‘In de literatuur spreken onderzoekers 
elkaar tegen omdat het van heel veel factoren afhangt. Wat wel vaststaat, is dat het 
voor de taalverwerving belangrijk is dat ouders hun kinderen begeleiden bij het 
televisiekijken, omdat ze dan het kind kunnen aanmoedigen om na te denken over 
wat ze zien en horen.’ 
 


