
                                                                            Basje de beer 
 
 
Beschrijving : We hebben een beer gemaakt waarbij het voelen centraal staat. 
De beer is gemaakt uit een afgedankt deken met daarbij enkele specifieke voelmaterialen 
zoals: plastic, kersenpitten, plastickorrels, badstof, kousen met antislip,… 
 
Handelingswijze / begeleiding : Bij dit voorwerp is er geen echte ‘begeleiding’ nodig. 
(De leidster zal geen instructies moeten geven aan het kind om te zeggen wat hij er precies 
moet mee doen.) Wanneer het kind de beer ziet dan zal hij er door aangetrokken worden en 
zal uit zichzelf iets met de beer doen. Dit kan zijn; de beer knuffelen, de voelmaterialen 
betasten, zoveel mogelijk voelmaterialen proberen vinden in de beer,…  
 
Versterkende sfeerelementen : Het kind gaat liggen op een zachte ondergrond, 
bijvoorbeeld een matras of een waterbed, met de beer in de handen. Een manier kan ook 
zijn dat de beer op de buik van het kind ligt.  
We voorzien sfeerelementen zoals licht, rustgevende muziek,… 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  

1. Positieve ingesteldheid 
OA 7: Tot rust komen 
OA 8: Zich geborgen voelen 
2. Zintuiglijke ontwikkeling 
OA 53: Actief exploreren met de zintuigen 
OA 57: Intens voelen 
 

Koppeling met B.C. / activiteit :  
- Knuffelen 
- Knuffels 
- Houden van… 
- Werken rond gevoelens. 
Het voorwerp kan ook geïntroduceerd worden in één van de hoeken in de klas. Zoals de 
knuffelhoek, een stille hoek waar de kinderen rustig worden,… 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Veiligheid 
 

We werken met voorwerpen die niet van de 
beer los getrokken kunnen worden. 
Bijvoorbeeld de ogen naaien we op de beer 
in plaats van kunstogen te gebruiken. 

Hygiëne 
 

We hebben gebruik gemaakt van 
ritssluitingen om het materiaal dat niet 
wasbaar is uit de beer te halen. Bijvoorbeeld 
de waterkruik, plastic, kersenpitten,… 

Kosteloos materiaal - De stof van de beer is een afgedankt deken. 
- - Het plastic, in de poten van de beer, is 
afkomstig van verpakking van bloemen. 
(Micapapier.) 
- De badstof is afkomstig van een gebruikte 
handdoek.  
- De kersenpitten zijn niet gekocht, maar 



gespaard door zelf kersen te eten. 
- Het antislip is afkomstig van een kous 
waarvan we maar één meer hadden. 

Functioneel 
 

Als de kinderen de ritssluitingen openen, 
komen ze niet in contact met de vulling van 
de beer. Ze kunnen de vulling dan niet in hun 
mond steken. 

Eén zintuig 
 

Het zintuig ‘voelen’ staat centraal. Aanvoelen 
van warmte - koud, ruw - zacht. 

Uitvergroten 
 

Het patroon dat we hadden van de beer, 
hebben we uitvergroot tot 1 meter. 

Figuur 
 

We hebben gekozen voor een beer als figuur 
omdat dit de kinderen enorm aanspreekt. Elk 
kind heeft nood aan zijn knuffelbeer. 

 
 


