
                                             Voelbeer 
 
 
 
Beschrijving : De voelbeer is ongeveer 1.20m hoog en kan gebruikt worden op twee 
manieren, nl. hangend aan de muur of liggend op de grond. Op verschillende plaatsen (oren, 
neus, buik, armen, voeten) zitten voelmaterialen. 
 
Handelingswijze / begeleiding : We zouden de kleuters vrij laten experimenteren met de 
beer. Doordat er verschillende voelmaterialen inzitten kunnen de kleuters ontdekken welke 
materialen er in zitten. Er zitten ook dezelfde materialen in. Dit kunnen de kleuters ook 
ontdekken. We kunnen de beer in de lucht hangen op hoogte dat de kleuters nog aan alles 
kunnen voelen.  
We kunnen de beer ook op de grond leggen of laten zitten zodat de kleuters aan de beer 
kunnen voelen maar hem tegelijkertijd ook als een knuffel aanzien. Ze kunnen dan ook met 
de beer spelen.  
 
Versterkende sfeerelementen : Terwijl de kleuters aan de beer voelen zouden we 
opteren voor heel rustgevende muziek al dan niet zonder tekst. Zodat de kleuters in een heel 
rustige omgeving kunnen voelen en een sfeer van geborgenheid en veiligheid ontdekken.  
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
1. Zintuiglijke ontwikkeling. 
OA 53) actief exploreren met de zintuigen. 
OA 57) intens voelen 
 
2. Denkontwikkeling 
OA 63) kennis en ervaringen integreren.  
 
Koppeling met B.C. / activiteit : B.C. Beren, B.C.: herfst, B.C.: knuffelen. 
Wij opteren voor het gebruik van zachte snoezelmaterialen bij het thema Beren en het thema 
knuffelen. Bij het thema herfst zou je gebruik kunnen maken van snoezelvoorwerpen die 
gemaakt zijn met de herfstkleuren of materialen gebruiken die we vinden in de herfst. 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Kies voor kosteloos maar waardevol 
materiaal 
 

We hebben gekozen voor kosteloze 
voelmaterialen. Bijvoorbeeld: knikkers, rijst, 
kurken, pasta’s , isimo blokjes, parels.  

Een snoezelvoorwerp is mooi met een 
bepaalde figuur of achtergrond.  
 

We hebben gekozen voor een figuur. Een 
beer zien kleuters graag, ze kunnen hem ook 
knuffelen en hij is zacht.  

Zorg ervoor dat het veilig materiaal is. De materialen in de beer zitten goed vast. 
Zodat kinderen ze er niet uit kunnen halen. 
De beer is heel zacht en kinderen kunnen 
zich niet echt bezeren aan de beer. 

Zorg voor parallellisme en herhaling  
 

De materialen komen terug. Je kan op 
plaatsen twee maal hetzelfde voelmaterialen 
voelen.  

Je kan iets uitvergroten of verkleinen Wij hebben onze beer uitvergroot zodat er 



 een echt snoezeleffect ontstaat.  
Het kan leuk zijn om een verstopeffect toe te 
voegen. 
 

      

Het is belangrijk om te variëren op éénzelfde 
thema. 
 

      

Zorg ervoor dat kleuters verwonderd zijn door 
het voorwerp, dat het aantrekkelijk is. 
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