De internetconsultatie van de beleidsregel heeft 32 reacties opgeleverd. Zowel
producenten (werkgevers) als ouders of verzorgers geven aan dat kinderen
sociaal emotioneel en qua talentontwikkeling baat kunnen hebben bij deze arbeid
en dit aspect onderbelicht te vinden in het concept van het nieuwe BOVK.
Anderen stelden voor om arbeid enkel toe te staan wanneer het kind er baat bij
heeft. Ouders of verzorgers zouden de bevoegdheid moeten hebben om hun
kind, in het belang van dat kind, (tijdelijk) uit de overeengekomen arbeid te
halen; met name om privé- of schoolredenen, niet voor een overstap naar
aantrekkelijker werk. Vooral de begrenzing van het aantal speeldagen tot 18 per
jaar voor 7 tot en met 12 jarigen, werd als te beperkend gezien. Breed wordt om
24 speeldagen gevraagd en de filmindustrie geeft aan 30 speeldagen te willen.
Aangegeven werd dat begrenzing van arbeidsfrequentie en -duur extra druk kan
geven. Dat het belang van het kind met name afhangt van goede begeleiding
werd breed gedeeld. Producenten hebben aangegeven met zelfregulering nadere
invulling te gaan geven aan goede begeleiding en het belang van het kind. Er
was kritiek op beperking van zondagarbeid. Verder werd enerzijds voorgesteld
het aantal repetities te begrenzen anderzijds werd het voorstel om dat niet te
doen verwelkomd. De BOVK is nadien als volgt gewijzigd. Ouders of verzorgers
krijgen de bevoegdheid de arbeid van het kind te onderbreken dan wel te
beëindigen. Het aantal speeldagen voor 7 tot en met 12 jarigen wordt 24 in
plaats van de voorgestelde 18. Dit in het vertrouwen dat de sector komt met
verdere professionalisering van de begeleiding. In de BOVK 2016 is de rol van de
deskundige begeleiding nog verder benadrukt. Bepalingen aangaande de
zondagarbeid blijven aansluiten bij de kaders van de ATW. Aangaande repetities
blijven begrenzingen van kracht met uitzondering van het jaarlijks aantal dagen
en de zondag.

