
KETNET HALLOWEEN

Halloween-programma’s op Ketnet tijdens  
de herfstvakantie (26.10 tot 3.11)
Ketnet Halloween in Plopsa De Panne: 
van 26.10 tot 3.11, Nocturnes van  
28.10 tot 1.11.

KETNET OP DE BOEKENBEURS

Op woensdag 5 november zendt Ketnet 
heel de namiddag uit vanop de Boekenbeurs.

KETNET KERST 
Ketnet Kerst in Plopsa De Panne:  
van 26 tot en met 30 december.
Kerstprogrammering op Ketnet: de hele 
kerstvakantie (zaterdag 22.12 tot zondag 4.1)

MOVE TEGEN PESTEN 
Ketnet roept alle Vlaamse kinderen opnieuw 
op om mee te doen aan de Move tegen 
Pesten, tijdens de Week tegen Pesten,  
van 6 tot 13 februari 2015.

KETNET CARNAVAL 
Ketnet Carnaval met Kaatje, Viktor  
en Kamiel in Plopsa Indoor Hasselt:  
van 16 tot en met 20 februari 2015.

JUNIOR MUSICAL-KADANZA

14 februari 2015: première in Plopsa  
Theater De Panne, gevolgd door voor- 
stellingen in Hasselt, Gent en Antwerpen
De Panne – Plopsa theater:  
14, 15 & 18 februari 2015.
Hasselt – Ethias Theater:  
21 & 22 februari 2015.
Gent – Capitole:  
28 februari & 1 maart 2015.
Antwerpen – Stadsschouwburg:  
14 & 15 maart 2015.

KAATJE FANDAGEN

Meet & Greet met Kaatje, Viktor en Kamiel  
in de Kaatje-zone in Plopsa De Panne. 
van 23 tot en met 25 mei 2015.

Ketnet is het grootste en meest actieve  
sociale netwerk voor kinderen in Vlaanderen*

Ketnet maak je samen

De 6 ketnetchecks

PROGRAMMA’S

EVENTS

* Bron: Onderzoeksrapport Apestaartjaren 5, 20/05/2014, bevraging bij 255 kinderen (9-12 j) en  
1477 jongeren (12-18j) door LINC; Mediaraven en UGent

BIJ KETNET IS DIGITAAL HET  
NIEUWE NORMAAL
Voor kinderen en dus voor Ketnet  
is er geen onderscheid meer 
tussen schermen.
Bv. Met Kaatje de wereld rond, Kaatje app,  
D5R digitaal

BIJ KETNET WERKEN WE SAMEN
Heel veel mensen zijn actief met 
kinderen bezig, Ketnet wil daar niet naast 
maar middenin staan.
Bv.Karrewiet, Move tegen pesten, Kom op 
appels, Boekenbeurs, Later als ik groot ben

KETNET GEEFT OUDERS EEN PLAATS
Ouders zijn de grootste helden van  
kinderen, en kinderen de beste vrienden 
van hun ouders. Aan die relatie wil 
Ketnet meewerken.
Bv. Kinderdromen, Checklist-dag,  
De Blacklist

KETNET IS RELEVANT VOOR  
ALLE KINDEREN
Ketnet vertrekt vanuit de thema’s en 
verhalen die er voor kinderen toe doen, 
inclusief de hobbels in het leven.
Bv. Move tegen pesten, D5R, Caps Club, 
Junior Musical, Karrewiet Plus

KETNET STAAT MIDDEN IN  
HET LEVEN VAN KINDEREN
Ketnet houdt de vinger aan de pols en 
volgt de netwerken van kinderen op, 
maar gaat er vooral mee aan de slag.
Bv. Ketnet.be, Checklist, Gala van de 
Gouden K’s, Evenementen, Ketnet King Size, 
Wrap, Ketnet.be, Junior Musical,  
Ghost Rockers 

KETNET ZOEKT ACTIEF KINDEREN OP
Kinderen willen heel graag bij Ketnet  
zijn, dus komt Ketnet zoveel mogelijk  
naar hen toe.
Bv. Kaatje Zone in Plopsaland, Intrede van 
de Sint, Ketnet Kerst

Ketnet stelt ook alle relaties centraal die 
het kind uitbouwt met zijn netwerk. 
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““Kinderen zijn co-creator van 
Ketnet. Zij bepalen de waarde die 

Ketnet voor hen heeft, zodat ze 
zich begrepen en ondersteund 

voelen, kunnen ontspannen en 
ervaringen opdoen (positieve 
en mindere) en zich gecon-

necteerd voelen met de 
wereld waarin ze leven.”

WOUTER QUARTIER
Netmanager Ketnet

School

Verenig- 
ingen

Ouders
Gezin

Vriendjes
Peers

uren online  
per maand

bezoekers Checklist- 
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De BlacklistJunior Musical

Ghostrockers

Kaatje-app

Met de nieuwe Kaatje-app (beschikbaar voor 
iOS en Android) kunnen de Ketnetters Kaatje en 
haar vrienden voortaan ook terugvinden op  
tablets en andere mobiele toestellen. Met de 
app kunnen ze allerlei leuke spelletjes spelen.

Lancering op 21 oktober

Karrewiet 
Plus
Karrewiet Plus, het 
duidingsmagazine van 
Ketnet, brengt een keer 

op de maand een langere reportage over een 
maatschappelijk relevant thema uit de leef- 
wereld van kinderen. Zo maakt Karrewiet Plus 
moeilijke thema’s makkelijker bespreekbaar  
voor kinderen.

Elke eerste maandag van de maand

De wrap
DE KETNET-WRAPPERS 
CHARLOTTE, LEONARD, 

SANDER, SARAH EN SIEN:
“Wij gidsen de kijkers dagelijks 

doorheen de programma’s van  
Ketnet. Maar we nodigen ook boeiende 

gasten uit, we gaan op onderzoek, organiseren 
allerlei acties, doen de zotste dingen en maken 
vanalles mee. Want bij Ketnet is het altijd plezant.”

Elke dag

Ketnet  
King Size 
CHARLOTTE &  
SANDER:
“In de weekendochtend-
show Ketnet King Size 

ontvangen wij elke zaterdag en zondag een bekende 
gast: muzikanten, acteurs en andere BV’s. We spelen 
zotte spelletjes en beleven samen met een heleboel 
Ketnetters in de studio dolle pret.”

Elke zaterdag en zondag

Gala van de 
gouden K’s 
Na de succesvolle eerste 
editie komt er ook in 2015 
een Gala van de Gouden 
K’s: een wervelende show 
waarin de Ketnetters hun 
eigen awards toekennen. 

Op zondag 18 januari 2015

Kaatje 
Kaatje is het beste maatje van de jongste  
Ketnetters. Samen met Kamiel, Viktor, Frits & 
Frats beleeft ze de gekste dingen in een  
wonderlijke wereld, met de mooiste kleuter- 
programma’s. Via de rode knop en de app is 
ze er altijd voor haar vriendjes. Die kun-
nen haar ook gaan bezoeken in Kaatje 
Theater en de Kaatje-zone  
in Plopsaland De Panne. 

Karrewiet 
Het jeugdjournaal van 
Ketnet biedt dagelijks een 
frisse blik op het nieuws 
uit de wereld, de sport 
en de showbizz, helemaal 
op maat van kinderen 

van 6 tot 12 jaar. De komende weken besteedt 
Karrewiet onder meer speciale aandacht aan 
energie (en de mogelijke blackout) en aan de 
kinderrechten in Madagascar, met de nadruk op 
voeding en hygiëne (n.a.v. 25 jaar kinderrechten-
verdrag).

De wereld van…  
De wereld van… laat de kijkers kennismaken 
met het leven van 24 Bekende Vlamingen. Elke 
aflevering volgt de BV in kwestie gedurende één 
dag. Het gaat van Slongs Dievanongs en Ian 
Thomas over Nathalie Meskens en Chris Van 
Tongelen tot Ish Ait Hamou en Tom Waes. 

Maandag tot donderdag

Klaslokaal  
abnormaal 2
In de interactieve quiz Klas- 
lokaal abnormaal vuurt quiz- 
master-leraar Alain Rinckhout in zijn 
virtuele klaslokaal visueel verrassende 
vragen af op twee teams van twee spelers. 

Vanaf januari 2015

Caps Club 2:  
De val van de koning  
De tweede reeks werd gecoproduceerd  door 
Ketnet. Naast Cappie, de slechtziende jongen, 
maken we ook kennis met Sterre, een meisje 
met een gehoorbeperking. De serie toont dat 
mensen met een lichamelijke beperking (zowel 
de personages als de acteurs) tot heel wat in 
staat zijn.

Vanaf januari 2015

Full Proof  
Full Proof is een infomagazine rond  
wetenschap en techniek. Kinderen 
doen in de reeks allerlei spannende 
wetenschappelijke proefjes. 

Vanaf januari 2015
Calimero 
Het klassieke zwarte kuikentje met de eierschaal 
op z’n kop wordt nieuw leven ingeblazen in deze 
computeranimatiereeks. 

Vanaf de herfstvakantie (zaterdag  
25 oktober), dagelijks

GoGoGo!
In de tweede reeks van de humoristische 
feelgood-soap GoGoGo! wil de snode directrice  
Lucy een wig drijven tussen Joessef en zijn vrien-
den van leefgroep 3 in het internaat  
Campus Rozenborg.

Tweede reeks vanaf februari 2015

Super 4  
Geen gevaar of uitdaging is te  
groot voor de vier superhelden in  
de animatiereeks Super 4. Ze hebben  
allemaal hun eigen superkwaliteiten,  
maar als ze samenwerken, dan zijn ze  
het sterkst.

Vanaf januari 2015,  
elke weekdag

Robin Hood
Robin Hood is een nieuwe topanimatiereeks 
van de befaamde producent Method Animation  
(De kleine prins, Jungle Book). 

Vanaf januari 2015, elke weekdag

Prinsessia
Na elke nieuwe les een beetje meer prinses.

Elke zondag. Derde reeks vanaf maart 2015

D5R
Tijdens de herfstvakantie komen er extra  
afleveringen die alleen via ketnet.be kunnen 
worden bekeken: de Ketnetters krijgen te zien 
wat de jongeren tijdens de herfstvakantie doen. 

Maandag tot donderdag
Extra afleveringen online vanaf 27 oktober

Later als ik groot ben   
In Later als ik groot ben laat het animatie-
figuurtje Pieper kinderen tussen 6 en 12 jaar 
kennismaken met ondernemende mensen met 
tot de verbeelding sprekende beroepen, van  
imker tot valkenier en van schipper tot  
stuntman. In samenwerking met het  
Agentschap Ondernemen. 

Elke zaterdag en zondag

Broodje 
kaas 
In het kookprogramma 
Broodje kaas maakt 
Ketnet-kok Hannes 
Deryckere  samen met 

presentatrice Maureen zowat alles klaar behalve 
… een broodje kaas. Alle recepten vind je  
op ketnet.be

Maandag tot donderdag

Rox
“Falen is geen optie.”

Elke zondag 

Helden
Is er iets dat je altijd al 
hebt willen doen, maar 
nooit durfde?  
Wel, de vier helden  
durven het wel.

Derde reeks vanaf maart 2015

Ghost Rockers is een mysterieuze fictiereeks 
van Studio 100 en Ketnet over vijf tieners op de 
DAM Academie, een hippe kunstschool waar 
al vele sterren zijn geboren, maar waar niets is 
wat het lijkt. 
Met de jonge talenten Juan Gerlo, Tinne 
Oltmans, Elindo Avastia, Marie Verhulst, Wout 
Verstappen, Justine Jonckheere en Matthew 
Michel, en ervaren rotten Hans De Munter, 
Machteld Ramoudt, Kristel Verbeke, Agnes 
De Nul , Maarten Mertens, Kobe Van 
Herwegen en Hilde Van Hulle.

Vanaf maandag 3 november

HIJ KOMT, HIJ KOMT… 
DE INTREDE VAN DE SINT 

Sinterklaas

Ketnet.be is een belangrijk luik in  
het 360°-aanbod van Ketnet. Het is een echte  
belevingssite met heel wat community-toepassingen. 
Met 392.000 profielen is Ketnet.be het grootste  
sociale netwerk in Vlaanderen bij vier- tot twaalfjarigen. 

Ketnet.be

31% van de 
kinderen zou 

Ketnet missen
kijkt in de klas 
naar Karrewiet

13,6%

7,9%
online

86%
live

6,1%
uitgesteld

31%

TATYANA BELOY & LEONARD MUYLLE:

“Vorig jaar lanceerde Ketnet de Checklist: een lijst 
van dingen die kinderen absoluut nog willen doen 
voor ze 12 jaar worden. Ketnet hielp hen om die 
‘checks’ te realiseren. Maar ik heb nog een andere 
lijst gevonden: de Blacklist. Daarin staan alle 
ideeën die volgens Ketnet onmogelijk zijn. Onzin. 
Volgens mij is niets onmogelijk. En dat zal ik bewij-
zen, samen met een paar heel dappere Ketnetters...”

Vanaf maandag 3 november

TOM WAES:

“De audities van Junior Musical hebben 28 gewel-
dige talenten opgeleverd. Zij werken nu samen met 
de productieteams van Studio 100 en Ketnet aan 
de echte musical: Junior Musical – Kadanza. Die 
gaat op 14 februari in première. Het beloven nog 
spannende maanden te worden. Niet alleen voor de 
28, maar ook voor alle Ketnetters. Want zij kunnen 
een aantal elementen in de musical mee bepalen. 
En wij volgen het voor Ketnet op de voet.”

Junior Musical in Ketnet Kingsize:  
elke zaterdag van 11 oktober tot en met  
15 november

Junior Musical – het bootcamp:  
vanaf maandag 17 november  
(4 weken lang)

Junior Musical – de shows:  
vanaf maandag 15 december tot  
zaterdag 20 december

Junior Musical – de repetities:  
Vanaf maandag 26 januari tot  
vrijdag 13 februari

“Beste Ketnetters, 

binnenkort kom ik weer naar  
Vlaanderen en zijn prachtige daken.  
Piet en de kapiteins Verscheepen en Paelinckx 

worden ongedurig. Conchita en Ramon zijn 
al aan het inpakken. Ik kan nauwelijks 

wachten om mijn goede vrienden Bart 
Peeters en professor Van den Uytleg 
terug te zien. En al  
die lieve Vlaamse kinderen natuurlijk 
ook. Ik verwacht jullie allemaal op de 

kade in Antwerpen op zaterdag  
15 november. 

Tot dan!”




