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Beschrijving :   
 
Ons snoezelvoorwerp is een voelpad, bedoeld om met de voeten te bewandelen om 
zo in contact te komen met de verschillende voelmaterialen.   
 
Handelingswijze / begeleiding :  
 
De kinderen doen hun schoenen uit en indien mogelijk ook hun kousen. Dit kan 
gebeuren onder begeleiding van de leerkracht.  
Daarna mogen de kinderen vrij over de voelstenen stappen, al dan niet door het 
volgen van de voetjes.  
Dit gebeurt best in groepjes van 5 kinderen.  
 
Versterkende sfeerelementen :  
 
Blinddoek  
 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
 
Zintuiglijke ontwikkeling   
55 intens voelen 
 
Koppeling met B.C. / activiteit :  
 
Bruikbaar in alle thema’s omdat je zelf een vorm kan bepalen door middel van de 
stenen anders ten opzichte van elkaar te schikken.  
 
Ook het plaatsen van de stenen in de voel-/ontdekhoek kan stimulerend werken bij 
de kinderen.  
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Uitnodigend, aantrekkelijk  
 

Het nodigt uit om te voelen en te beleven. Het 
anders ervaren van voorwerpen, het anders 
voelen, … Het nodigt de kinderen uit om te 
vergelijken met wat ze anders voelen met hun 
handen maar vooral om te verwoorden.  

Spreekt voor zichzelf 
 

Het vergt geen urenlange uitleg voor de 
kinderen weten wat ze moeten doen. Je legt 
de planken op de grond en zegt tegen de 
kinderen dat ze hun schoenen en kousen 
moeten uitdoen. Hierna zullen ze spontaan 
over de planken willen lopen.  



Focus op 1 zintuig Het voelen staat centraal in ons voelpad. Niet 
met de handen maar met de voeten voelen!!  
 

Rust uitstralen  
 

Het materiaal heeft geen extra fel kleurtje of 
andere opvallend kenmerk gekregen. We 
kozen voor eenvoudig in plaats van chaotisch.
Alle plankjes lijken erg op elkaar waardoor er 
een zekere rust wordt uitgestraald.  
 

Grootte  
 

Het materiaal is voldoende groot zodat de 
volledige voet er kan opstaan.  
Ook de gebruikte materialen zijn groot 
genoeg, zodat er voldoende kan ‘gevoeld’ 
worden.  

Verwachtingen scheppen 
 

Sommige materialen hebben hetzelfde uitzicht 
maar voelen totaal verschillend aan. Op deze 
manier scheppen we verwachten, die toch nog 
anders blijken te zijn dan dat de kinderen 
zouden denken. 

Stevigheid/veiligheid 
 

De materialen zijn extra stevig bevestigd 
zodat ze zeker niet kunnen loskomen.  
We kozen er ook voor om 2 planken op elkaar 
te bevestigen zodat ze zeker stevig genoeg 
zijn. 

Kosteloos maar waardevol  
 

Alle voelplanken werden vervaardigd uit 
kosteloos materiaal.  
Alle materialen hadden wij ter onze 
beschikking. Even een blik in onze collectie 
en het materiaal was er.  

 


