
 
 

 

 

Juryrapport de Media Ukkie Award 2014 

 

Uitgesproken door juryvoorzitter Marjolijn Bonthuis op 15 april 2014 

 

ALGEMENE INLEIDING 

 

Namens Mediawijzer.net heet ik u van harte welkom bij de derde uitreiking van de Media Ukkie 

Award. De prijs voor de beste apps voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. 

 

Graag stel ik eerst de juryleden aan u voor die dit jaar de zware taak hadden drie genomineerden en 

een winnaar te kiezen. 

 Merel Beunk - Mediapedagoog en leerkracht basisonderwijs 

 Denise Bontje - Taalkundige Sardes 

 Ilona Jens - Mediasmarties / JVtv 

 Eline Kwantes - Dromenkroon 

 Prof. Dr. Peter Nikken - Bijzonder hoogleraar Kind & Media (Erasmus Universiteit), 

Nederlands Jeugdinstituut 

 Remco Pijpers - Specialist jeugd en media van Stichting Kennisnet en Mijnkindonline.nl 

 Jan-Maarten Rovers – Digidreumes 

 Marjolijn Bonthuis (juryvoorzitter) - Adjunct-directeur ECP/ Digibewust 

 

We hebben bij het beoordelen van de inzendingen voor de Media Ukkie Award gekeken naar 

diversiteit, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. In totaal kregen wij 25 inzendingen binnen van 

eigenzinnige, mooie, fantasierijke en interactieve apps. De kwaliteit van het artwork was hoog. We 

zijn prachtige illustraties met mooie aansprekende kleuren tegengekomen. Hierdoor werd je soms 

echt meegenomen in een app. Er waren dit jaar apps bij waar je als gebruiker feedback op kunt 

geven, iets wat de jury vernieuwend vond. Ook zaten er apps tussen die je als ouder en kind echt 

samen moest doen, iets wat de jury graag stimuleert. Samen ontdekken wat een app te bieden heeft 

is erg leerzaam en belangrijk voor jonge kinderen. Helaas kregen we ook inzendingen binnen die - 

hoe geweldig soms ook - voor een oudere doelgroep bestemd waren en daarom niet mee konden 

dingen naar de Media Ukkie Award. 

 

Ook viel ons een aantal punten op die voor verbetering vatbaar zijn: 

Zoals bijna ieder jaar geven we makers graag het advies mee om altijd een afzender te noemen. Laat 

de gebruiker weten wie je bent en heel belangrijk ook, voor wie je de app maakt. Wat kun je er doen 

en hoe werkt de app? De jury vindt het belangrijk deze informatie terug te vinden en dat is nog lang 

niet het geval bij alle apps. 

 

En na deze goed bedoelde adviezen, is de tijd aangebroken om te kijken naar de filmpjes van de 

drie genomineerden voor de Media Ukkie Award 2014. 

 

 

 

 



 
 

 

GENOMINEERDEN EN WINNAAR VAN DE MEDIA UKKIE AWARD 

 

 

Jop gaat naar school  

Jop gaat naar school en laat peuters en kleuters zien hoe een dag op school eruit ziet. Het is een 

goede voorbereiding op de basisschool. Er zijn mooie kleuren gebruikt in de vormgeving zoals we 

van de makers van Jop gewend zijn en er is duidelijke informatie voor ouders te vinden. 

De jury was unaniem in haar nominatie voor Jop gaat naar School. Zoals een van de juryleden  

mooi verwoorde: “Kinderen vreten Jop, er zit veel liefde in”.  

Jop gaat naar school is ontwikkeld door Heppi van Esther Naalden. 

 

Noa’s sterren [WINNAAR] 

Noa’s Sterren is de opvolger van het lees- en knutselboek Noa & Kapoen. Volgens de jury word je 

als kind meegenomen in het verhaal. De interactie is geweldig, je wordt geprikkeld mee te doen en 

alles is overzichtelijk en past goed bij elkaar. Dit is vakmanschap dat je maar zelden ziet. Volgens 

de jury laat Noa’s sterren hiermee de nieuwste ontwikkeling van apps zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Noa’s sterren is ontwikkeld door Somoiso van Hanneke van der Meer.  

 

Zzz 

Is een grappig zoekspel gebaseerd op het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2013 van Loes 

Riphagen. De jury beschreef de humor van de app als fantastisch en heeft zelf ook fanatiek alle 20 

kabouters gezocht. Een mooie simpele app die aansluit bij een prentenboek. Deze app kenmerkt 

zich volgens de jury door de kracht van eenvoud en heeft absoluut de X-factor. 

Zzz is ontwikkeld door IJsfontein Interactieve Media in opdracht van Stichting CPNB & Uitgeverij 

De Fontein. 

 

 

 


