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Verkiezing Speelgoed en Spellen 2019 

 
Verkiezing Speelgoed van het Jaar geeft informatie 
over goed speelgoed 
Stem tot en met 3 november op jouw favoriete speelgoed  
 
Al meer dan 45 jaar wordt Verkiezing Speelgoed van het Jaar georganiseerd. Het doel is om mensen te helpen een 
keuze te maken als zij speelgoed willen kopen en om over de voordelen van spelen informatie te geven. In een 
tijd waar communicatie en het spelen van games steeds vaker via een smart device verloopt, brengen spellen en 
speelgoed mensen weer fysiek bij elkaar. Spelen is leuk en heeft allerlei voordelen; als kinderen spelen, leren ze 
dingen zonder het in de gaten te hebben. Met rollenspellen kunnen kinderen bijvoorbeeld de dingen die ze die 
dag hebben meegemaakt beter verwerken, maar het bereidt ze ook voor op de toekomst. Spelenderwijs leren ze 
winnen en verliezen, op hun beurt wachten, beter communiceren en nog veel meer. Ook voor volwassenen biedt 
spelen voordelen, het zorgt ervoor dat het hoofd even helemaal wordt leeggemaakt en het verbindt het gezin of 
een vriendengroep tijdens een gezellige spelletjesavond.   
 
De vakjury 
Ieder jaar wordt een vakjury samengesteld die speelgoed beoordeelt in zeven leeftijdscategorieën. Daarbij wordt 
gekeken naar 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 vakjury bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende disciplines: journalisten, bloggers, inkopers, een 
pedagoog en een ontwikkelingspsycholoog die elk vanuit de eigen expertise het speelgoed beoordelen.  
 
Stem en win genomineerd speelgoed 
Nu is het aan het publiek om te bepalen welk speelgoed het verdient om Speelgoed van het Jaar 2019 te worden. 
Tot en met 3 november 2019 kan iedereen stemmen via www.speelgoedvanhetjaar.nl . Iedere 100ste stemmer 
wint bovendien genomineerd speelgoed! Bij elk artikel is het juryrapport te vinden en een pedagogisch 
commentaar. Elke uitgebrachte stem is meebepalend voor de einduitslag.  
 
Meer weten over de nominaties? Verschillende vaders en moeders hebben het genomineerde speelgoed getest 
en hier een blog over geschreven. Deze reviews, leuke winacties en meer informatie over de verkiezing zijn terug 
te vinden op de social media kanalen van Verkiezing Speelgoed van het Jaar.  
 
Op woensdag 6 november zullen in Amsterdam de winnaars in de verschillende categorieën worden 
bekendgemaakt door Chazia Mourali. De uitslag zal vanaf 16.30 uur op die dag op www.speelgoedvanhetjaar.nl 
te vinden zijn.  

 

Enkele bijzonderheden: 
▪ de vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende disciplines, journalisten, 

speelgoedinkopers en –detaillisten, spellendeskundigen, bloggers, een pedagoog en een 
ontwikkelingspsycholoog 

▪ op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle genomineerde artikelen met toelichting te vinden 
▪ de winnaars in de verschillende leeftijdsgroepen worden door de consument bepaald 
▪ op www.speelgoedvanhetjaar.nl kan iedereen tot en met 3 november stemmen. Ieder die stemt, maakt 

kans op genomineerd speelgoed 
▪ de kleurplaat is vanaf de site te downloaden. In iedere leeftijdscategorie wordt één winnaar bepaald. 

Hij of zij krijgt een van de genomineerde artikelen, ook groepen kunnen meedoen: kijk hier  
▪ op 6 november worden de winnaars van de leeftijdscategorieën bekend gemaakt 
 
 
Voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  
Op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle teksten, afbeeldingen, het logo en nog meer te downloaden. 
 

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

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