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Beschrijving:  
Het snoezelvoorwerp is een beer die gebruikt kan worden als ontspanningskussen of 
als knuffel. De kinderen kunnen voelen aan de verschillende stoffen en luisteren naar 
de verschillende geluiden die de beer maakt. 
 
Handelingswijze / begeleiding:  
Ontspannings- knuffel kussen  Lore 
Het is de bedoeling dat de kleuters zelfstandig met het snoezelvoorwerp kunnen 
omgaan. De stof van de beer is erg zacht en voorzien van verschillende soorten 
textielen. Op de oren zijn belletjes bevestigd. Het kussen is volledig opgevuld met 
plasticzakken die zorgen voor een aangenaam en rustgevend geritsel.  
 
Ontspanningskussen – knuffel  Stéphanie 
De beer is voorzien van een muziekdoosje waarbij de kinderen moeten trekken aan 
een touw om te kunnen luisteren. Binnenin zitten ook kleine belletjes die rinkelen 
wanneer je de beer beweegt. Op de buik is er nog een toeter waar de kinderen op 
kunnen drukken. Er zijn vier verschillende soorten stof gebruikt, waar de kinderen 
kunnen aan voelen. 
 
Versterkende sfeerelementen:  
Je kunt de snoezelvoorwerpen introduceren in verschillende belangstellingscentra. 
Denk maar aan het thema knuffels, doeken, dromen en slapen. Hoeveel kinderen 
slapen niet met een knuffelbeer? Dagelijks komen kinderen in contact met 
verschillende soorten doeken zoals kledij, badhanddoek, keukenhanddoek, … 
Deze snoezelvoorwerpen sluiten nauw aan bij de leeftijd van de kinderen en ze zijn 
er eveneens mee vertrouwd.  
Je kunt stoffen gebruiken die oplichten onder een black light. Zo zien de kleuters hun 
beer in het donker.   
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en):  
 

 Positieve ingesteldheid:  
OA. 7 tot rust komen 
OA. 8 Zich geborgen voelen  

 Zintuiglijke ontwikkeling:  
OA. 56 Intens luisteren 
OA. 57 Intens voelen 

 
Koppeling met B.C. / activiteit: Dromen – knuffels 
In de klas maak je een donkere hoek. Zorg ervoor dat de hoek in een rustig plaatsje 
van de klas opgebouwd kan worden, zodat de kinderen niet gestoord kunnen worden  
Bovenaan de donkere hoek bevestig je lichtgevende sterretjes. Op de grond leg je 
zachte kussen en dekens. Eventueel laat je rustgevende muziek horen.  
De sterrenhemel en eventueel een lavalamp zorgen voor een rustige sfeer.  
Een ander sfeerelement is het projecteren van verschillende figuren op de wanden 
van de hoek.  
In de droomhoek krijgen kinderen de kans om te ontspannen en om eventjes weg te 
dromen.  
 
 



8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Rust 
 

De kinderen kunnen rusten op het kussen
Het geritsel en de zachte stof zorgen voor 
rust. De beer nemen de kleuters in de 
armen. Door aan het touwtje te trekken 
kunnen ze luisteren naar rustgevende 
rustgevende muziek. 

Grootte 
 

De afmetingen van het kussen en de beer 
zijn behoorlijk groot. 
Toch zijn de snoezelvoorwerpen 
eenvoudig te hanteren. De kleuters 
kunnen eveneens rusten op het kussen.  

Variëren in eenzelfde thema De voorwerpen zijn gebaseerd op een 
gelijknamig thema en prikkelen ook 
dezelfde zintuigen. 

Nadruk op de zintuigen 
 

De gebruikte materialen zijn vooral zacht. 
De tastzin zal hierbij zeker aangetast 
worden. Voor de auditieve prikkels zijn 
verschillende geluiden waar te nemen.  
Oa. rustgevende muziek en geritsel van 
plasticzakken.  

Figuur 
 

De snoezelvoorwerpen (beren) sluiten 
aan bij de belevingswereld van kinderen.  

Herhaling 
 

Er is herhaling van de verschillende 
stoffen. Beide snoezelvoorwerpen zijn 
voorzien om dezelfde zintuigen te 
prikkelen, namelijk de zintuiglijke, 
auditieve en tast zintuigen.  

Scheppen van verwachtingen 
 

De kinderen zullen al snel ontdekken dat 
de beide voorwerpen voorzien zijn van 
verschillende geluiden. Het is dus niet 
zomaar een kussen of een beer. 

Veiligheid 
 

Beide voorwerpen zijn stevig 
dichtgenaaid. Belletjes en andere 
instrumenten kunnen zeker niet 
loskomen.  

 

  
          Stéphanie Parret                    Lore Oosterlinck 

 


