
                                                                         voelbord 
 

 
 
 
Beschrijving :  
Een houten bord met twee rijen (van 4) ronde gaten in gezaagd. Het bord heeft 
achteraan een steunvoet zodat het bord goed blijft staan. Elk gat heeft een zakje om 
een voelmateriaal in te stoppen.  
 
Handelingswijze / begeleiding :  
De kinderen stoppen hun hand door het gat in een zakje en voelen wat er in zit. Ze 
denken na wat het is, daarna kunnen ze nog eens kijken naar het materiaal die in het 
zakje zit. Je kan hen ook vragen om te verwoorden wat ze voelen.  
 
Versterkende sfeerelementen :  
Je kan met de kinderen rond het voelbord zitten in een halve cirkel, je dimt het licht 
zodat het wat donkerder wordt. Een kind mag voelen en beschrijft bv. wat hij/zij voelt. 
De andere kinderen kunnen eventueel luisteren naar de geluiden van de materialen 
in de zakjes. Ze kunnen ook helpen mee raden wat er in de zakjes zou kunnen zitten.  
 
Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en) :  
- Zintuiglijke ontwikkeling: OA 57 intens voelen  
- Positieve ingesteldheid: OA 11 nieuwsgierig zijn  
 
Koppeling met B.C. / activiteit :  
Dit voorwerp kan gebruikt worden binnen een bepaald thema. Je kan er materialen 
instoppen naargelang het thema. Je kan het als een tussendoortje gebruiken bv. je 
laat de kinderen raden wat het is. Na een tijdje vraag je bv. waar denk je dat de 
schelpen zitten. De kinderen proberen te onthouden waar wat zit.  
Je kan ook telkens 2 zakjes vullen met dezelfde materialen, de kinderen kunnen zo 
voelen en naar de 2 dezelfde zakjes opzoek gaan en deze aanduiden.  
 
8 criteria voor goed snoezelmateriaal : 
 
 
CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 
Denken stimuleren 
 

De kinderen worden tijdens het voelen 
gestimuleerd om na te denken wat er in 
de zakjes zou kunnen zitten.  

Veiligheid  
 

Het houten bord werd goed geschuurd 
zodat de kinderen zich niet kunnen 
bezeren aan bv. splinters. Ook werd een 
poot achteraan bevestigd zodat het bord 
niet kan omvallen.  

Dominante zintuig: voelzintuig  Het voelbord is hoofdzakelijk gericht op 
het voelen. Namelijk het voelen aan de 
verschillende materialen in de zakjes.  



Aanpasbaar  
 

Je kan de materialen die zich in het zakje 
bevinden gemakkelijk veranderen naar 
gelang het thema.  

Aantrekkelijkheid 
 

Het voelbord is aantrekkelijk geschilderd 
en maakt de kinderen ook duidelijk dat je 
moet voelen met de handen. Er zijn nl. 
handen op het voelbord afgedrukt.  

Duurzaamheid  
 

Het voelbord is uit stevig materiaal 
gemaakt zodat het goed blijft staan en 
tegen een stootje kan. Ook de zakjes zijn 
uit stevige stof gemaakt.  

Hygiënisch  
 

De zakjes kan je heel gemakkelijk af 
halen (velcro) en kunnen zo ook 
gewassen worden.  

Rustgevend  
 

De kinderen kunnen de materialen 
verkennen. Door het gericht voelen en 
denken werkt dit rustgevend.    
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