
                                  
 

       Ballonnenmatras 
 
Beschrijving:  
De ballonnenmatras bestaat uit een bedovertrek in de vorm van een vierkant met 
daarin opgeblazen ballonnen. Deze ballonnen zijn niet te hard opgeblazen omdat ze 
anders zouden klakken. De kinderen kunnen op de ballonnenmatras gaan zitten of 
liggen. Dit geeft dan een rustgevend en relaxerend gevoel. 
 
Handelingswijze / begeleiding:  
Als de kinderen voor de eerste keer op de ballonnenmatras zitten kun je vragen hoe 
het voelt, wat er zou inzitten, ..; 
 
Versterkende sfeerelementen:  
Om de sfeer te versterken, wordt er met een beamer gewerkt. Er wordt dan via de 
beamer olie en verf/ gekleurd water geprojecteerd op de muur. Terwijl de kinderen op 
de ballonnenmatras vertoeven, kunnen ze in voelboeken kijken.  
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Positieve ingesteldheid 
OA 7: tot rust komen 
 
Zintuiglijke ontwikkeling 
OA 57: intens voelen 
 
Koppeling met B.C. / activiteit:  
De ballonnenmatras kan gebruikt worden in heel wat andere thema’s zoals rollen, 
voelen, enz. De kinderen kunnen er in een rustige sfeer tot rust komen. 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal:  
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Rustgevend 
 

Op de ballonnen liggen geeft rust, het is 
zacht en het ligt comfortabel. De 
ballonnen vormen zich ook naar je 
lichaam. 

Dominant zintuig: het tactiele zintuig 
 

De ballonnenmatras is gericht op het 
tactiele zintuig omdat ze voelen hoe de 
ballonnen zijn als ze erop gaan zitten en 
liggen. 

Veiligheid  Aan de zijkant van het bedovertrek is er 
een opening om de ballonen te kunnen 
insteken. Dit is vastgemaakt met drie 
knopen. 
De ballonnen zijn niet te hard opgeblazen 
zodat ze niet zouden klakken als ze erop 
gaan zitten of liggen. 



Herhaling  
 

Er zitten alleen maar ballonnen in omdat 
je zo het rustige effect krijgt. 

Kosteloos materiaal  
 

De ballonnenmatras is niet uit kosteloos 
materiaal gemaakt. Het bedovertrek 
wordt niet meer gebruikt en is 
omgevormd tot een ballonnenmatras. 

Aantrekkelijkheid  
 

Het bedovertrek waar de ballonnen 
inzitten zijn aan beide kanten met strepen 
versierd. Je kunt kiezen welke kant je 
bovenaan of onderaan legt. Aan de ene 
kant zijn het blauwe, witte, groene en 
roze strepen en aan de andere kant zijn 
het blauwe en witte strepen. 

Duurzaamheid  
 

De ballonnen gaan een heel lange tijd 
mee. Het bedovertrek kun je wassen als 
het vuil is en daarna opnieuw opvullen 
met nieuwe opgeblazen ballonnen of met 
de eerder opgeblazen ballonnen die nog 
goed zijn. 

Aanpasbaar  
 

Door ander materiaal in de 
ballonnenmatras te steken heb je 
onmiddellijk een ander effect. 
Bijvoorbeeld kan je in de plaat s van 
ballonnen er isomo instoppen. Zo komt er 
het auditieve zintuig ook nog bij. Je kunt 
er ook mousse ballen instoppen. 
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