
                         
 
Beschrijving :   
Het is een stoel met voelelementen. 
De houten stoel werd bekleed met een zwarte stof. 
Daarna werden allerlei voelelementen er aan toegevoegd. 
De voelelementen zijn: 

- Ribbelkarton aan de rugleuning van de stoel 
- Een kussen 

          aan de ene zijde werd het kussen bekleefd met knopen 
                 aan de andere zijde voel je het zachte kussen 

- Lange kousen werden aan de zijkant van de stoel bevestigd 
           de ene kous werd opgevuld met papier 
           de andere met wol 
- Handschoenen werden aan de zijkant van de rugleuning bevestigd 
           de ene handschoen werd opgevuld met wol 

de andere met confetti 
- Aan de bovenzijde van de rugleuning werd een zacht washandje bevestigd 
- Aan de onderkant van de stoel zijn 2 grote voeten bevestigd 

de ene voet werd bekleefd met de bovenzijde van een schuurspons 
de andere met de onderzijde ervan 

 
Handelingswijze / begeleiding :  
Handelingswijze: 
We zorgen ervoor dat de stoel zich in een stille ruimte bevindt, zodat de kinderen 
optimaal kunnen genieten van de rust en voelelementen.  
Begeleiding: 
Wanneer de kinderen met de stoel spelen letten we er op dat ze de stoel op een 
juiste manier gebruiken vb. niet aan de handschoenen trekken, het kussen blijft op 
de stoel, … 
 
Versterkende sfeerelementen :  
- 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Ontwikkelingsplan:    
Zintuiglijke ontwikkeling 
OA 57) intens voelen 
OL 1: ervaringen opdoen met het tastzintuig  voorwerpen uit het dagelijks leven 
leren kennen door ze te betasten  voorwerpen alleen door ze te betasten 
herkennen  voorwerpen beschrijven als je ze hebt betast. 
Leerplan wereldoriëntatie: 
0.9 kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen   dat houdt in dat 
ze: voelen 
 
Koppeling met B.C. / activiteit :  

 
BC activiteit 
Stoelen De kinderen voelen één voor één geblinddoekt aan de stoel en 

omschrijven wat ze voelen. Het is aangewezen dat de kinderen de 
stoel al eens klassikaal hebben mogen bekijken.  



8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
materiaal  
 

De stoel is vervaardigd uit hout. We 
hebben er allerlei voelelementen aan de 
stoel bevestigd.  
We hebben gekozen voor : 
     zachte materialen:  
          spons, kussen, washand, wol, stof  
          (bekleding van de stoel) 
     harde materialen: 
          de stoel zelf, knopen, karton,  
          papier, confetti, schuurspons 

pastel of felle kleuren - 
verstopeffect - 
variëren op eenzelfde thema - 
parallellisme/herhaling Er werd resoluut gekozen voor 

parallellisme: 
Langs beide zijden van de stoel werd een 
hand, been en voet bevestigd 

uitvergroten/verkleinen - 
veiligheid/stevigheid 
 

Sommige dingen werden bevestigd met 
lijm, andere met nietjes of nagels. Er 
werd wel voor gezorgd dat de kinderen 
zich geen pijn kunnen doen.  

figuur/achtergrond - 
 


