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Dit reglement is opgesteld door de Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 

 

I. ALGEMEEN  
 
1. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) kent elk jaar de 

Kinderjury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek toe aan een kinderboek in de 
categorie 6 - 9 jaar en de categorie 10 - 12 jaar.  

  
2. De Kinderjury stimuleert dat kinderen zelf kiezen, samen lezen en met elkaar over boeken 

praten. Na de Leesweken mogen kinderen tijdens de Stemweken stemmen op hun 
favoriete boek. Alle kinderen van 6 t/m 12 vormen samen de Kinderjury: zij bepalen welk 
boek de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken krijgt. 

 
3. Zowel een oorspronkelijk Nederlandse uitgave als ook een vertaling kan de Kinderjury 

winnen. 
 
4. De uitgave dient te zijn verschenen in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van 

bekroning. 
 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan 

worden bereikt over de hantering van dit reglement wordt overlegd met de directeur van 
de Stichting CPNB. Een uitspraak van de directeur van de Stichting CPNB dienaangaande 
is bindend.  

 

II. TITELS 
 
6. Voor de prijs komen uitsluitend titels in aanmerking die gelden als Algemeen Boek (dus 

geen schoolboek) en geschikt zijn voor de leeftijd 6 tot en met 12 jaar. Alle strips en 
prentenboeken (tot 6 jaar) zijn uitgesloten van deelname. 

 
7. Titels of edities die exclusief bij één retailkanaal, -groep of verkooppunt verkrijgbaar zijn, 

zijn uitgesloten van de lijst.  
 
8. De volgende soorten publicaties worden niet opgenomen: 

• Tijdschriften, of tijdschriftachtige publicaties. 
• Woordenboeken, handboeken, boeken over tips & tricks en encyclopedieën.  
• Jaarlijks verschijnende gidsen waarbij inhoud veelal overeenkomt. 
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• Stripboeken met uitzondering van graphic novels. Vanuit het retailpanel is 
onvoldoende zicht op de stripmarkt. 

• Doeboeken en invulboeken, waaronder puzzelboeken en journals. Voor titels die 
worden opgenomen geldt dat primaire focus ligt op informatieoverdracht – in tekst of 
beeld – door de auteur(s), zonder dat daarbij expliciet om een bijdrage van de lezer 
gevraagd wordt. 

 
9. Alleen in de Nederlandse taal en in Nederland verschenen en verkrijgbare titels van in 

Nederland of Vlaanderen gevestigde uitgeverijen in aanmerking. Voor boeken van 
Vlaamse uitgeverijen geldt het gestelde bij V. 

 
10. Alle boeken dienen voor het eerst in Nederland te zijn verschenen in het kalenderjaar 

voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning met plaatsvindt. In het geval van twijfel 
zal het tijdstip van publicatie in de rubriek ‘Nederlandse Bibliografie’ worden 
aangehouden, te vinden via www.kb.nl/nederlandsebibliografie. 

 
11. De uitgeverij heeft haar boeken aangemeld bij CB en deze zijn breed beschikbaar in de 

boekhandel. De uitgeverij biedt daarnaast haar boeken actief en zo breed mogelijk aan de 
Nederlandse boekhandel aan (door bijvoorbeeld mailing, winkelbezoek of inkoopbeurs).  

 

III.  TIPLIJST  
 

12. Ter inspiratie voor de stemmers stelt de Stichting CPNB een selectie samen op basis van 
zowel uitleen- en verkoopcijfers van 50 titels die verschenen zijn tussen 1 januari 2022 en 
31 december 2022; 25 titels in categorie 6-9 en 25 titels in de categorie 10-12 jaar. Dit zijn 
de tiplijsten. 
 

13. Op een tiplijst kan nooit meer dan 1 titel uit dezelfde serie voorkomen. Wel kan een auteur, 
wanneer deze verschillende titels heeft gepubliceerd, vaker dan 1 keer op een tiplijst 
voorkomen. Een titel kan maar op 1 van de twee tiplijsten staan. 

 
14. E-books en CPNB-uitgaven zijn uitgesloten van telling / deelname. 

 
15. Als aanvulling op de verkoop- en uitleencijfers worden voor een zo volledig mogelijk beeld 

ook kinderen (via het basisonderwijs) gevraagd naar 'wildcards'. Deze worden toegevoegd 
aan de Tiplijsten. 
 

16. Wanneer een titel wordt opgenomen in de Tiplijst, betaalt een uitgever € 500,- per 
opgenomen titel.  

 

http://www.kb.nl/nederlandsebibliografie
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IV.  NOMINATIES  
 
17. Wanneer de stemperiode is gesloten en alle stemmen zijn geteld maakt de stichting CPNB 

de drie genomineerde boeken per categorie bekend. Op deze top 3 wordt nogmaals 
(digitaal) gestemd om de winnaar per categorie te bepalen. 

 

18. De Stichting CPNB stelt de uitgeverij op de hoogte van de nominatie van de titel(s). De 
uitgeverij stelt de auteur op de hoogte. Indien uitgeverij en auteur de nominatie 
accepteren verplichten zij zich - indien zij in Nederland woonachtig zijn - bij de 
bekendmaking van het winnende boek aanwezig te zijn en tevens beschikbaar te zijn voor 
interviews met de media. 

 
19. Het boek dat de Kinderjury ontvangt mag het beeldmerk in combinatie met het jaartal voor 

onbeperkte tijd blijven dragen. Voor de genomineerden is er het beeldmerk ‘Genomineerd 
voor de Kinderjury’ beschikbaar.  
 

V. BOEKEN VAN VLAAMSE UITGEVERIJEN  
 

20. Om de eenheid van het Nederlandse taalgebied te bevorderen acht de Stichting CPNB het 
van belang dat ook Nederlandstalige jeugdliteratuur die bij Vlaamse uitgeverijen is 
verschenen, in aanmerking komt voor de bekroning. Titels van Vlaamse uitgeverijen 
kunnen daarom voor jurering worden aangemeld op voorwaarde dat de titels in Nederland 
zijn verschenen en dat de aangemelde boeken via een in Nederland gevestigde distributeur 
verkrijgbaar zijn in de Nederlandse boekhandel. Een boek wordt geacht verschenen te zijn 
als het boek is opgenomen in de rubriek ‘Nederlandse Bibliografie’, te vinden via 
www.kb.nl/nederlandsebibliografie. 

 

VI.  STEMPROCEDURE 
 
21. Er is een speciaal stemreglement voor de Kinderjury opgesteld. 
 

VII.  SPELREGELS EN STEMMENWERVING  
 
22. De uitgeverij en de auteur worden gevraagd actief campagne te voeren om stemmen te 

werven. Echter, deze campagne mag er niet op gericht zijn dat stemmen verworven 
(‘gekocht’) worden door bijvoorbeeld boeken en/of andere producten en/of diensten 
beschikbaar te stellen of kortingsacties aan te bieden. De Stichting CPNB houdt zich te 
allen tijde het recht voor bij vermoeden van misbruik de genomineerde titel en auteur uit 
te sluiten van deelname. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met de 
Stichting CPNB. 

http://www.kb.nl/nederlandsebibliografie
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VIII. STEMPERIODE  
 
23. De stemperiode loopt van maandag 10 april tot en met zondag 24 april 2023. De 

stemperiode op de Top 3 (per categorie) loopt van woensdag 10 mei tot 17 mei. 
 

IX. PRIJSTOEKENNING  
 
24. De Kinderjury wordt toegekend aan de titel die op de eerste plaats is geëindigd.  

 

X.  BEKENDMAKING 
 
25. De Kinderjury wordt bekendgemaakt op een bijeenkomst op woensdag 17 mei 2023 (o.v.).  
 
 

Amsterdam, januari 2023 
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