
                                                                     Zachte kijk- en voelkussens.  
 

 

 

Beschrijving:  

 

Op deze kussens kun je gaan zitten of liggen, ermee gooien, maar ook voelen. De kussens zijn 

gemaakt met verschillende soorten stoffen, daarbij zijn er nog eens kijkelementen op genaaid, 

zoals knoppen, rekkers,… In de kussens zitten hele zachte materialen, maar ook minder 

zachte materialen.  

 

Handelingswijze / begeleiding:  

 

Je hebt hiervoor stof, vulling, plastiek zakken, knoppen, elastieken, naald en draad, nodig om 

deze toffe kijk- en voelkussens te maken. Een naaimachine is heel handig om te gebruiken. Je 

snijdt eerst stukken stof uit met dezelfde vorm en grootte, daarna stik je ze aan elkaar, maar je 

laat nog een gaatje, zodat je, je kussen kan opvullen met het gewenst materiaal.  

 

Versterkende sfeerelementen:  

 

Je kan er nog meer sfeer bij creëren door een rustige sfeer erbij te betrekken. Laat een klein 

lampje branden, rustige muziek en je ligt zalig op de kussens te dromen en te genieten.  

 

Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en):  

 

Zintuiglijke ontwikkeling: 

 

OA 55 intens kijken 

 

OA 57 intens voelen 

 

Positieve ingesteldheid:  

 

OA 6 plezier beleven 

 

OA 7 tot rust komen 

 

 

Koppeling met B.C. / activiteit:  

 

Dit voorwerp gebruiken we in ons thema zwart-wit. Ze zijn dan ook enkel gemaakt uit deze 

kleuren. Je kan die kussens natuurlijk ook gebruiken tijdens een bc kussens.  

 

Je kan de kussens vooral gebruiken om een rustig plekje te maken. Als je de kussens bij de 

boekenhoek legt, dan kunnen de kinderen daar rustig gaan neerzitten en genieten van een 

goed verhaal.  

 

 

 

 



8 criteria voor goed snoezelmateriaal: 

 

CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 

Veiligheid 

 

De kussens zijn goed dichtgemaakt, zodat er 

niets uit de kussens gehaald kan worden. De 

knoppen zijn goed vast genaaid, zodat ze niet 

zomaar los kunnen komen.  

Rustgevend 

 

De kinderen kunnen op de kussens gaan 

liggen en helemaal rustig worden. Ze kunnen 

ook voorzichtig aan de kussens voelen en zo 

te weten komen wat er in zou zitten.  

Duurzaam De meeste kussens kunnen gewoon gewassen 

worden in de wasmachine. Er zijn bepaalde 

kussens die niet in de wasmachine mogen, dit 

omdat er een bepaalde opvulling inzit die niet 

gewassen mag zijn.  

We hebben ervoor gezorgd dat deze stoffen, 

goed afwasbaar zijn met een vochtige doek. 

Aantrekkelijkheid. 

 

De kussens spreken enorm aan. Dit omdat ze 

verschillende vormen, inhouden hebben.  

Kosteloos materiaal.  

 

Er werd vooral gewerkt met restjes stof. De 

materialen waarmee we ze opgevuld hebben, 

zijn ook allemaal van kosteloos materiaal.  

Makkelijk te maken. 

 

Als je goed met naald en draad om kan gaan, 

dan is dit kinderspel. Je neemt je stof en knipt 

die in de gewenste vorm, je vult die op en je 

hebt een prachtige kussen. 

Veelvuldig gebruik. 

 

Het is niet enkel voor 1 iets bruikbaar. Je kan 

deze kussens voor heel wat dingen gebruiken. 

Je kan ze gebruiken om te zitten, gooien, 

voelen, kijken, horen.  

Variatie 

 

Er zijn een paar kussens hetzelfde, maar er is 

heel veel variatie ingestopt. Je denkt soms dat 

je twee dezelfde kussens ziet, maar er is een 

kleine verandering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto’s 

 

 

 

 


