
 

Voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  
Op www.speelgoedvanhetjaar.nl/pers is dit artikel maar ook alle informatie over de genomineerde artikelen,  
afbeeldingen, het logo en nog meer te downloaden. 
 
Informatie bij Miesje van Rijn 

Verkiezing Speelgoed van het Jaar, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam,  

telefoon 020 6100820 www.speelgoedvanhetjaar.nl, e-mail: info@speelgoedvanhetjaar.nl 

speelgoedvanhetjaar.nl 
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2018 

 
Persbericht, oktober 2018 

Stem en win speelgoed! 

Eind juni is de vakjury, bestaande uit bloggers, vertegenwoordigers van de handel, een pedagoog, 
een ontwikkelingspsycholoog en spellendeskundigen, bijeengekomen om aan de hand van criteria 
voor goed speelgoed te bepalen welke artikelen het logo “genomineerd 2018” toegekend kregen.  
De consument bepaalt welk artikel in de zeven verschillende leeftijdsgroepen “Speelgoed van het 
Jaar” wordt. Het artikel waarop het meest in een categorie wordt gestemd, is de winnaar in die 
leeftijdsgroep.  
 
Stemmen kan via de site tot en met 4 november; ieder die een stem uitbrengt, maakt kans op het 
genomineerde speelgoed naar keuze. Op 7 november zal bekend worden gemaakt welke artikelen de 
winnaars van 2018 zijn.  

Ook als je de kleurplaat inkleurt, kan je speelgoed winnen! 
 

 

stem en win speelgoed 
www.speelgoedvanhetjaar.nl 

 

Enkele bijzonderheden: 

▪ de vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende disciplines, bloggers, 
speelgoedinkopers en –detaillisten, spellendeskundigen, een pedagoog en een 
ontwikkelingspsycholoog 

▪ op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle genomineerde artikelen te vinden 
▪ de winnaars in de verschillende leeftijdsgroepen worden door de consument bepaald 
▪ op www.speelgoedvanhetjaar.nl kan iedereen tot en met 4 november stemmen 
▪ de kleurplaat is vanaf de site te downloaden. In iedere leeftijdscategorie wordt één winnaar bepaald. 

Hij of zij krijgt een van de genomineerde artikelen 
▪ op 7 november worden de winnaars van de leeftijdscategorieën bekend gemaakt 
 

Onderstaand de criteria aan de hand waarvan de vakjury de nominaties heeft bepaald. 

http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/pers
https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/Portals/0/Nominaties/2018/Downloads/Jury/V18%20beoordelingscriteria%20tbv%20jury.pdf?ver=2018-09-05-213603-313
http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/
http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/
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Criteria en toelichting voor de vakjury  
van het te beoordelen speelgoed  
 
a) speelwaarde 

1. herkenbaar voor kinderen, of passend in de leef- en belevingswereld van de spelenden 
(contextualiteit) 

2. voorbereidend zijn, d.w.z. hoeft niet altijd bij de context / de leefwereldwereld van het kind 
te passen (zone van de naaste ontwikkeling) 

3. passend bij de opgegeven leeftijd (op de verpakking opgegeven leeftijdsindicatie). 
4. op meerdere manieren te gebruiken (meerzinnigheid van spel en speelgoed 
5. uitdagend zijn 
6. er tijd aan willen “verliezen” / er in op kunnen gaan, of: het spel graag nog meer keren 

willen doen 
7. heeft het meer speelwaarde voor jongens of juist voor meisjes? 
8. heeft het speelgoed leerwaarde (is het de bedoeling van het artikel dat er van wordt 

geleerd?) N.B. Het is niet een vereiste dat het speelgoed een leerwaarde heeft.  
9. stimuleert het de recreatieve waarde of stimuleert het de sociale kant van het kind/mens? 

 
b) originaliteit 

1. zijn er nieuwe elementen, uitvindingen, verwerkt? 

2. Is het vernieuwend? 
 

c) technische kwaliteit van het artikel en de verpakking 
1. is het artikel technisch in orde en goed afgewerkt?  
2. hoe zit dat met de verpakking? 
3. uiteraard is het artikel veilig en voorzien van het CE-teken (anders mag het ook niet worden 

verkocht)  
4. het spel/speelgoed is duurzaam en gaat niet snel stuk. 

 
d) vormgeving, grafische verzorging en kleur 

1. heeft het artikel een aantrekkelijke vormgeving (zowel verpakking als product)? 
2. is de kleurstelling goed? (voor jonge kinderen meestal de basiskleuren). 

 

e) aanwezigheid van een duidelijke Nederlandstalige handleiding*, voor zover vereist 

1. goed speelgoed is voorzien van een snel toegankelijke en begrijpelijke gebruiksaanwijzing 
2.  is de handleiding zo opgesteld dat alle aspecten benoemd en uitgelegd zijn?  

 
f) algemene verkrijgbaarheid in de speelgoedhandel  

het artikel moet door de leverancier aan alle speelgoeddetailhandels(organisaties) worden 
aangeboden. 
 

g) prijs/kwaliteit verhouding 
is de vermoedelijke winkelwaarde in verhouding tot de kwaliteit? 
 
 
Juryreglement  
De hierboven genoemde criteria zijn ontleend aan het juryreglement.  
Download hier het volledige reglement en lees hier de volledige toelichting op de jurycriteria. 
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