
                   Voelbakjes 
 
 
 
Beschrijving : Kleurrijke houten geschilderde bakjes waarvan de bodem bedekt is 
met plastiek omdat de materialen er niet zouden uit komen. De bakjes worden gevuld 
met verschillende materialen namelijk: stro, houtvezels, graan, zand, Mouse en 
papiersnippers.      
 
Handelingswijze / begeleiding : Door met de blote voeten in de verschillende 
bakjes te staan, zal men de verschillende materialen met de voeten intens kunnen 
waarnemen.       
 
Versterkende sfeerelementen : De kleurrijke bakjes zien er aantrekkelijk uit. Door 
met de twee blote voeten in twee bakjes te staan, voel je twee verschillende 
ondergronden. Het graan zal fijn aanvoelen en men zal de graankorreltjes tussen de 
tenen kunnen waarnemen. Als men ondertussen met de ander voet in het stro staat 
zal dit anders aanvoelen dan met de ander voet in het graan. Door met de voeten 
verschillende materialen te voelen zal dit een verrassend effect geven en zal men 
duidelijk verschillende prikkels waarnemen met de voeten.  
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
Zintuiglijke ontwikkeling 
OA 57 Intens voelen 
 
Positieve ingesteldheid 
OA 6 Plezier beleven 
  
Koppeling met B.C. / activiteit :       
Deze voelbakjes kunnen aan bod komen binnen het BC Zintuigen. Ze kunnen 
gebruikt worden bij een bewegingsactiviteit als onderdeel van een bewegingsomloop. 
Ook in de klas kunnen kan je deze gebruiken zoals in de zintuigenhoek.  
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Rustgevend      
 

Het aanvoelen van verschillende materialen 
met de voetzool zorg voor een rustgevend 
gevoel. 

Dominante zintuig: voelen, het tactiele      
 

De prikkels worden hoofdzakelijk opgedaan 
met de voeten namelijk het ervaren van de 
verschillende materialen met de voeten. 

Veiligheid De bakjes zijn niet te hoog zodat het kind de 
voeten niet te hoog moet opheffen. De bakjes 
zijn voldoende ruim zodat het kind geen 
problemen ondervind om het evenwicht te 
houden terwijl hij in het bakje staat. Het hout 
is mooi effen zodat er geen splinters uitsteken.

Herhaling      Er zijn verschillende bakjes, met 



 verschillende materialen voorzien. Zodat er 
veel prikkelingen kunnen worden opgedaan 
en het niet blijft bij één bakje om in te 
stappen. Het zijn dezelfde bakjes, maar ze 
verschillen enkel van kleur.  

Kosteloos materiaal      
 

De bakjes die we gebruikt hebben, waren 
oorspronkelijk witloofbakjes die we gekregen 
hebben bij de supermarkt. De materialen die 
we in de bakjes voorzien zijn materialen die 
gemakkelijk te vinden zijn en eventueel 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Zoals de 
mouse, het graan, de houtvezels, papier,  ... 

Aantrekkelijkheid      
 

De bakjes zien er kleurrijk uit en de 
verschillende materialen nodigen uit om er in 
te stappen en zaken waar te nemen.  

Duurzaamheid      
 

De bakjes bestaan uit stevig hout. De plastiek 
op de bodem kan gemakkelijk vervangen 
worden.  

Aanpasbaar 
 

De inhoud van de bakjes kan eenvoudig 
verwisseld worden. Zo kan men de materialen 
regelmatig aanpassen en indien het nodig zou 
zijn, vernieuwen.  
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