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Waarom vragen kinderen met Sinterklaas en Kerst wat zij vragen? 
 
Een vraag die velen bezighoudt en die in een enquête is gesteld.  
Door maar liefst 138 kinderen van 6 t/m 12 jaar en door 136 volwassenen is een uitgebreide 
vragenlijst ingevuld waardoor Martin Valenkamp, pedagoog en jurylid, interessante conclusies 
heeft kunnen trekken: 
 
Kinderen vanaf ongeveer 4 jaar weten al heel goed wat ze willen hebben 
Maar een klein gedeelte van de kinderen luistert naar de mening van volwassenen. Wat 
grootouders vinden, blijkt nog minder belangrijk te zijn. 
 
Kinderen baseren hun keuzes op vriendjes, reclame en wat ze zien in winkels 
Hoewel de kinderen de mening van volwassenen niet zo belangrijk vinden, gaan ze wel af op wat 
vriendjes en vriendinnetjes vinden en houden ze de reclame op tv en de speelgoedfolder goed in 
het oog! 
 
Ik koop of vraag speelgoed dat ik leuk vind! 
Niet echt verbazingwekkend dat kinderen vragen wat ze leuk vinden. Of ze er wat van kunnen 
leren, is niet zo belangrijk voor ze. Ze willen het hebben omdat ze het leuk of gaaf vinden, dit in 
tegenstelling tot volwassenen. Vooral ouders hebben de neiging om speelgoed te kopen voor hun 
kind waar ze wat van kunnen leren. Voor grootouders, ooms en tantes is dat motief niet 
doorslaggevend. Die vinden het plezier dat kinderen aan speelgoed beleven belangrijk. 
 
Speelgoed moet passen bij het kind 
Ook al vinden ouders dat kinderen wat van speelgoed moeten leren, ze vinden gelukkig ook in 
overgrote meerderheid dat het wel moet passen bij hun kind. In de eerste plaats wordt dan 
gekeken naar de leeftijdsaanduiding maar het speelplezier is zeker zo belangrijk. 
 
Prijsbewuste kinderen 
Vraag aan kinderen: “Als je speelgoed wilt hebben, kijk je dan ook naar de prijs?” En ja, dat blijkt 
het geval te zijn. Grappig is dat het niet uitmaakt of het om jongens of meisjes gaat; ze letten 
allebei op de prijs. 
 
Cadeaus vragen voor Sinterklaas, Kerst en voor een verjaardag 
Kinderen hebben goed in de gaten dat Sinterklaas een ander soort feest is dan Kerst. En Kerst is 
weer anders dan cadeautjes vragen voor je verjaardag. 
Met Sinterklaas vragen kinderen niet zulke hele dure cadeaus en wat ze niet gekregen hebben 
maar graag willen hebben, vragen ze nog eens met kerst. De duurdere cadeautjes worden 
gevraagd voor hun verjaardag. 
 

 
Op https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/overspelen is een uitgebreid verslag te vinden van de 
uitslag van de enquête. Ook de onderbouwing kan hier worden geraadpleegd. 
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