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Beschrijving :  
 
Het voelkussen is een groot kussen dat opgevuld is met kleine figuren in kunststof. Het 
kussen is blauw met een rode slaapzak erop bevestigd. Het is een groot kussen waar 
minimum 1 tot 2 kleuters op kunnen liggen om te snoezelen. Op het grote kussen zijn 
allerlei voelelementen bevestigd. De voelelementen hebben ook allemaal 1 kleur.  
Op het grote kussen is ook een zak bevestigd, waar de kleuters kunnen inkruipen. Je kan 
het vergelijken met een slaapzak. De kleuters kunnen in de zak liggen en zo voelen aan 
alles wat hen omringt. Ook in de slaapzak zitten voelelementen.  
Willen de kleuters niet in de slaapzak, dan kan je de kleuter gewoon op het kussen laten 
liggen, maar de slaapzak kan ook verwijderd worden, wanneer het de kleuters zou 
hinderen. De slaapzak is bevestigd met velcro.  
 
Handelingswijze / begeleiding :  
 
Het is de bedoeling dat de kleuters op het kussen gaan liggen en genieten van de rust. 
De kleuters mogen alle dingen aanraken en zullen op die manier allemaal verschillende 
voelelementen tegen het lijf lopen. De kleuters liggen het best op het kussen met bloten 
benen en voeten. Wanneer ze in de slaapzak kruipen zullen ze op hun blote benen de 
voelelementen voelen die in de slaapzak bevestigd zijn.  
Het kussen, de slaapzak en de voelelementen zijn allemaal van elkaar te halen. Zo hangen 
de voelelementen met velcro vast. Zo kan ik ze altijd verhangen en vooral wassen. Dit is 
ook zo met de slaapzak en het kussen zelf. De hoezen kunnen gewassen worden voor een 
goede hygiëne te behouden.  
 
Versterkende sfeerelementen :  
 
Het kussen is opgevuld met kleine figuren. Ik heb bewust geen dons gebruikt. Door de 
figuren te gebruiken, neemt het kussen de vorm van het lichaam van het kind aan. 
Wanneer het kind op het kussen gaat liggen, dan zal het kind als het ware in het kussen 
zakken. Dat geeft een zeer rustgevend gevoel. De voelelementen zijn ook zeer zacht en 
zeer kindvriendelijk.  
Met een rustig muziekje op de achtergrond kunnen de kleuters hun gevoelzintuig op en 
top tot uiting laten komen.  
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Ontwikkelingsdomein: Zintuiglijke ontwikkeling  
 
Ontwikkelingsaspect: 
OA 53: Actief exploreren met de zintuigen   
OA 57: Intens voelen  



Koppeling met B.C. / activiteit :  
 

 Je kan het kussen gebruiken binnen het BC “kleuren”. De kleuters moeten gooien 
met een dobbelsteen. Wanneer die op blauw rolt, moeten ze een voelelement 
tonen dat blauw is.  

 Je kan het kussen ook gebruiken binnen het BC “lichaam”. De kleuters kunnen 
met de voeten, handen, wangen aan de verschillende voelelementen voelen. 
Iedere lichaamsdeel zal dit anders aanvoelen.  

 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Materiaal  
 

Het materiaal dat ik gebruikt heb is een 
grote lap blauwe stof als omhulsel. Daarin 
zitten kleine piepschuimfiguren. Op het 
kussen is een slaapzak bevestigd met aan 
de ene kant fleece, aan de andere kant 
katoen.  
Op het kussen zijn allerlei voelelementen 
bevestigd.  
Het materiaal is volledig kosteloos.  

Felle kleuren  
 

Ik heb gekozen voor de basiskleuren. Als 
kleur van het kussen heb ik donkerblauw 
genomen, zo zie je niet snel wanneer het 
wat vuil is. De kleuren zijn vooral ook 
kindvriendelijk.  

Verstopeffect  In de slaapzak zijn ook voelelementen 
bevestigd. De kleuters weten dit niet op 
voorhand en zullen die voelen wanneer ze 
in de slaapzak kruipen met bloten benen en 
voeten.  

Vergroten  
 

Het kussen is heel groot. Ook de 
voelelementen zijn vrij groot. Dit is 
aantrekkelijk voor de kinderen.  

Veiligheid en hygiëne  
 

Alle voelelementen zijn bevestigd met 
velcro, zodat ze kunnen worden afgehaald 
om te wassen. Ook het kussen en de 
slaapzak kunnen worden verwijderd om te 
wassen.  

Figuur 
 

Ik heb geen gebruik gemaakt van figuren, 
want dan ben je te beperkt om te werken 
binnen een thema.  

Variëren op éénzelfde thema  Binnen eenzelfde thema kan ik variëren. 
Zo kan ik binnen het thema “kleuren” hen 



met de voeten het rode doekje aanraken, 
met de handen, wangen. Ik kan ook 
variëren van kleur enz…. 
Ook kan ik er een spelvorm van maken 
zoals twister. Een voet op rood en een 
hand op geel.  

Herhaling  Er is geen herhaling. Alle voelelementen 
zijn anders van kleur en van vorm en 
voelmateriaal.  

 

 


