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De verkiezing in het kort 
 

Ruim 40 jaar wordt de Verkiezing Speelgoed van het Jaar georganiseerd. Want speelgoed verdient 
het om op een positieve manier onder de aandacht te komen van pers en consument.  
 
Vakjury 
Ieder jaar wordt een vakjury samengesteld die speelt, beoordeelt en in zeven leeftijdscategorieën 
speelgoed en spellen kiest. De vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging uit verschillende 
disciplines: journalisten, inkopers en speelgoeddeskundigen, een pedagoog en een 
ontwikkelingspsycholoog. Natuurlijk houden zij rekening met verschillende criteria: is het geschikt 
voor de leeftijd, sluit het aan bij de interesse van het kind waarvoor het is bedoeld, gaat het niet 
gauw stuk, is het na een keer spelen nog steeds leuk, hoe zit het met de prijs/kwaliteitverhouding? 
De artikelen die zijn gekozen zijn allemaal voorzien van het logo: “Genomineerd Verkiezing Speelgoed 
van het Jaar 2017”. Alle artikelen zijn vanaf 20 augustus met veel informatie  te vinden op de website.  
 
Speeldag 
Op de speeldag in Hoorn (www.speeldag.nl) op 17 september, zal het genomineerde speelgoed 
kunnen worden uitgeprobeerd en kan er direct op worden gestemd. Stemmers maken kans op een 
genomineerd artikel indien zij minimaal in één categorie stemmen en maximaal in zes. De stemmen 
tellen voor de einduitslag voor 20% mee.  
 
Website 
Op www.speelgoedvanhetjaar.nl staan alle artikelen vermeld. Met een omschrijving, de mening van 
de jury, een pedagogisch commentaar, afbeeldingen en vaak een filmpje. Op de website kan ook 
worden gestemd op het favoriete speelgoed. Ieder die stemt in tenminste één categorie, maakt kans 
op een genomineerd artikel. Elke uitgebrachte stem is meebepalend voor de einduitslag. De op de 
website gegeven stemmen tellen voor 80% mee in de einduitslag. 
 
Speelgoeddetailhandel en kleurplaten 
Ook dit jaar zijn bij alle speelgoedspeciaalzaken weer kleurplaten af te halen. In iedere 
leeftijdscategorie wordt één winnaar bepaald. Hij of zij krijgt een van de genomineerde artikelen. 
 
Winnaars 
Op 8 november zullen de winnaars in de verschillende categorieen worden bekendgemaakt. De 
uitslag zal in de loop van die dag op www.speelgoedvanhetjaar.nl te vinden zijn. 
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