
                   Voelhandschoenen 

 

 

 

Beschrijving : Er worden plastic handschoenen opgevuld met verschillende soorten 

materialen. (zand, rijst, bloem, knopen…) De handschoenen worden dichtgeknoopt 
en aan een touw gehangen. Alle touwen worden op een 10-tal cm van elkaar 
geknoopt aan een bezemsteel. De bezemsteel wordt opgehangen. 
 
Handelingswijze / begeleiding : De kinderen kunnen voelen aan de verschillende 
handschoenen. Ze kunnen hierbij verwoorden wat ze voelen (warm, koud, hard, 
zacht…) Daarna kunnen de kinderen die willen ook raden wat er in de handschoenen 
zit. 
 
Versterkende sfeerelementen :  

Kinderen blinddoeken. Zo zijn de kinderen nog nieuwsgieriger 
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Zintuiglijke ontwikkeling: OA 57) intens voelen 
 
Koppeling met B.C. / activiteit :  

Dit kan gekoppeld worden aan het BC mijn lichaam, handen en voeten… .  Dit zijn 
BC’s waarin het lichaam of de zintuigen aan bod komen.  
Ook aan het BC detective of wie zoekt,die vindt. De kinderen kunnen dan de 
detective zijn. Ze moeten voelen aan een handschoen, en andere voorwerpen 
zoeken die hetzelfde voelen, raden wat het is… . 
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 

CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 
SNOEZELVOORWERP 

Veiligheid 

 

Er kan niks breken, de kinderen kunnen zich 

ook nergens pijn aan doen. 

Aantrekkelijk materiaal 

 

Kinderen voelen zich gedwongen om eraan te 

voelen. Ze weten niet wat erin zit, dat maakt 

het voor hen zo leuk, het raden! 

Dominant zintuig: het voelzintuig Het voorwerp is gemaakt enkel en alleen om 

te voelen.  

 

Variatie 

 

Er is veel variatie mogelijk. Niet alleen in 

materiaal om te voelen. Je kan ook enkele 

touwen eraf doen en telkens 2 dezelfde 

handschoenen hangen. Zo kunnen de kinderen 

er een zoekspel van maken.  Zoek de 

handschoenen die identiek zijn. 

Duurzaam 

 

De handschoenen scheuren niet vlug. Het is 

dus materiaal die een lange tijd in gebruik 

genomen kan worden. Als er toch een 

handschoen scheurt is deze makkelijk 

vervangbaar. 



Het verrassende effect 

 

Omdat alle handschoenen gelijk zijn, denken 

de kinderen dat ze ook telkens hetzelfde 

zullen voelen. Het is voor hun een verrassing 

als ze ets anders voelen dan verwacht. 

Het mysterieuze 

 

Doordat de handschoenen dichtgeknoopt zijn, 

kunnen de kinderen onmogelijk kijken in de 

handschoen. Ze weten dus totaal niet wat ze 

voelen. Als niemand van de begeleidsters het 

zegt,blijft dit voor de kinderen een mysterie. 

 

Op maat van het kind 

 

Doordat de touwen niet te oog en niet te laag 

hangen, kan iedereen er makkelijk bij. 
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