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Beschrijving : … is een houten doos of plank met daarin een viertal bakjes 
geplaatst. In deze bakjes komen er verschillende materialen. Boven de bakjes 
bevindt er zich een draaibaar deel op een as in het midden van de houten doos of 
plank dat telkens maar één bakje zichtbaar laat. Hierbij horen er ook nog enkele 
doosjes met materialen binnen een bepaald thema zodanig dat je de materialen om 
aan te voelen eens kan afwisselen. Deze kunnen ook nog aangevuld worden binnen 
het thema dat je uitwerkt of andere materialen die je vindt.  
 
Handelingswijze / begeleiding :  
 Eerste mogelijkheid:  

Het kind doet een blinddoek om. Vervolgens draait het kind of een begeleider aan 
het draaibare deel zodat er één bakje zichtbaar wordt. Vervolgens is het de 
bedoeling voor het kind intens te voelen aan het voorwerp in het bakje. Dan 
verwoordt het kind zijn gevoel. Hij/zij zegt bijvoorbeeld of ze het een aangenaam 
voorwerp vinden om aan te voelen en eventueel het gevoel dat ze hierbij hebben. 
Dan draait men aan het draaibare deel en gaat men over naar een volgend bakje en 
zo verder.  
 Tweede mogelijkheid:  

Het kind doet een blinddoek om. Vervolgens draait het kind of een begeleider aan 
het draaibare deel zodat er één bakje zichtbaar wordt. Vervolgens is het de 
bedoeling voor het kind intens te voelen aan het voorwerp in het bakje en dit dan ook 
te raden indien mogelijk. Dan draait men aan het draaibare deel en gaat men over 
naar een volgend bakje en zo verder.  
Variatie:  
Je kan verschillende voorwerpen in de bakjes stoppen naargelang een thema of je 
kan ook heel contrasterende voorwerpen gebruiken bijvoorbeeld iets heel zacht en 
iets heel ruw.  
Differentiatie:  

 Je kan differentiëren naargelang je materiaal bijvoorbeeld duidelijke 
herkenbare materialen voor eventueel jongere kinderen en minder 
herkenbare materialen voor oudere kinderen.  

 Om het een beetje gemakkelijker te maken, kan de kinderen vooraf de 
voorwerpen in de bakjes laten bekijken. Vervolgens doen ze een blinddoek 
om, betasten ze de voorwerpen en raden ze wat er in de bakjes zit.  

 
Versterkende sfeerelementen : Bij het bovenstaand snoezelvoorwerp bieden we 
een blinddoek aan zodanig dat de kinderen nog intenser kunnen voelen omdat ze 
dan toegespitst zijn op één zintuig namelijk het voelen.  
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) : Zintuiglijke 
ontwikkeling: intens voelen 
 
Koppeling met B.C. / activiteit : Het bovenstaand snoezelvoorwerp kan je 
gebruiken in verschillende belangstellingscentrums naargelang het materiaal dat je 
gebruikt om in de bakjes te stoppen. Bijvoorbeeld verschillende stofjes binnen het 
thema “doeken”; materiaal uit de natuur bijvoorbeeld kastanjes, bladeren van de 
bomen, … binnen het thema “herfst”; … 
 
 
 
 
 



 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN SNOEZELVOORWERP 
Veiligheid en stevigheid 
 

We hebben bij het aan elkaar maken van de verschillende 
onderdelen praktisch geen gebruik gemaakt van nagels 
maar wel van lijm omwille van de veiligheid. De lijm die we 
gebruiken is speciale houtlijm of zeer sterke lijm die de 
stevigheid van ons snoezelvoorwerp voor een groot stuk 
garandeert.  

Herhaling 
 

Er zijn vier bakjes dus het kind kan in de vier bakjes 
stapsgewijs gaan voelen wat al voor herhaling zorgt. Je 
kan ook andere voorwerpen in de bakjes plaatsen 
waardoor we opnieuw kunnen spreken van herhaling.  

Kosteloos materiaal We gebuiken een houten plank die we op overschot 
hebben. De bakjes zijn ook kosteloos materiaal 
bijvoorbeeld botervlootjes, plastic potjes, …  

Variëren op één zelfde 
thema 
 

Je kan in de eerste plaats sowieso het snoezelvoorwerp al 
aanpassen naargelang het thema en de materialen die je 
in de bakjes stopt maar je kan natuurlijk ook nog eens 
binnen één zelfde thema variëren door andere materialen 
te gebruiken voor in de bakjes binnen datzelfde thema.   

Verstop effect 
 

Doordat er telkens slechts één bakje zichtbaar is, wordt de 
nieuwsgierigheid opgewekt. 
Door het draaien aan het bovenste deel is telkens de 
inhoud van een ander bakje zichtbaar. 

Zowel aangenaam als 
onaangenaam 
 

Je kan zowal aangename als onaangename aanvoelende 
materialen stoppen in de bakjes van ons snoezelvoorwerp. 

Aantrekkelijkheid 
 

Het bovenste en onderste deel (houten planken) zijn 
allebei versierd met opvallende, aantrekkelijke kleuren. 
De houten delen hebben een herkenbare vorm, nl. een 
bloem. Onder elk bloemblad staat een bakje. 

Duurzaam 
 

Het snoezelvoorwerp kan vaak gebruikt worden doordat 
het telkens aangepast kan worden aan een bepaald 
thema. Het is ook gemaakt van stevig materiaal zodat het 
lang meegaat. 

 
 

 
 

 


