
Een verkiezing voor 
speelgoed, waarom?
 
Omdat veel mensen graag een 
advies krijgen welk speelgoed 
te kopen.  
 
 
 
 

Hoe wordt bepaald welk 
speelgoed wordt 
genomineerd? 
 
Dat doet een vakjury! 
 
Wat is dat, een vakjury? 
Mensen die om verschillende 
redenen verstand hebben van 
speelgoed. 
 
Kunnen zij alles kiezen? 
Neen, zij houden rekening met 
een aantal criteria? 
 

Welke criteria? 
 
✓ 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? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkiezing  

Speelgoed van het Jaar 

Postbus 96070 

1006 EB Amsterdam 

telefoon 020 6100820 

www.speelgoedvanhetjaar.nl 

 email: 

info@speelgoedvanhetjaar.nl 

 

 

En als is genomineerd,  
wat dan? 
 
✓ dan komen alle artikelen op 

de site 
✓ alle informatie over de 

artikelen kan je daar vinden 
✓ dan bepaalt de consument 

welke artikelen winnaar 
worden 

 

Enkele bijzonderheden: 
 
✓ Leveranciers kunnen, zonder 

kosten, artikelen ter 
beoordeling insturen 

✓ De vakjury bestaat uit een 
vertegenwoordiging uit 
verschillende disciplines, 
journalisten, bloggers, 
speelgoedinkopers en –
detaillisten en pedagogen 

✓ Vanaf 25 augustus 2020 zijn 
alle genomineerde artikelen 
te vinden op 
www.speelgoedvanhetjaar.nl 

✓ De winnaars in de zeven 
leeftijdsgroepen worden 
door de consument bepaald 

✓ Vanaf 9 september tot en 
met 1 november 2020 kan 
iedereen stemmen op 
www.speelgoedvanhetjaar.nl  

✓ Vanaf de website kan een 
kleurplaat worden 
gedownload. In alle 
categorieën worden 
winnaars bepaald!  

✓ Als je stemt, maak je kans op 
genomineerd speelgoed 

 
 
 

Op 4 november worden de 
winnaars bekend gemaakt 

 

Speelgoed en spellen 
worden gekozen in de 
leeftijdscategorieën:  
 

• 0 t/m 3 jaar 
• 4 en 5 jaar 
• 6 en 7 jaar 
• 8 en 9 jaar 
• 10 en 11 jaar 
• 12 t/m 17 jaar 
• 18 plus 

 
De organisatie van de 
verkiezing heeft uitdrukkelijk 
gekozen voor een indeling 
van producten in 
leeftijdscategorieën. Een 
andere keuze heeft, net als 
iedere andere keuze die 
wordt gemaakt, voor- en 
nadelen. Immers het beste 
spel van 2020 houdt geen 
rekening met het feit dat een 
spel voor een driejarige heel 
andere belangrijke 
attentiepunten heeft dan een 
spel voor een volwassene. 
Voor de consument is het 
handig: een artikel dat in een 
bepaalde categorie is 
genomineerd, is dus geschikt 
voor personen van die 
leeftijd. 
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