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SAMENVATTING 

Sinds januari 2009 hebben we op school een snoezelruimte (bijlage 1). Deze is direct 

in gebruik genomen. Elke groep heeft vier momenten per week dat er gesnoezeld 

kan worden. Het is de bedoeling dat dit in kleine groepjes gebeurd van maximaal vier 

leerlingen.  

De leerlingen genieten volop en de begeleiders ook. Even lekker niets doen, wordt er 

vaak gedacht! Snoezelen is echter iets wat je samen doet met een leerling, enige 

vorm van interactie is dan ook heel belangrijk. 

Op het moment van het onderzoek wordt er gesnoezeld zonder specifiek doel, 

ontspanning lijkt het belangrijkste te zijn. Snoezelen moet ook ontspannend zijn voor 

de leerlingen, toch kan dit ook doelbewust gebeuren, maar hoe dan? Voor mijn 

collega’s is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend. “Je zet gewoon alles aan in de 

ruimte en snoezelen maar”. Bij snoezelen komt veel meer kijken. Snoezelen dient 

volgens Hulsegge en Verheul (1991) namelijk aan een aantal voorwaarden te 

voldoen. Het moet een begeleid en doelgericht gebeuren zijn (Derie en 

Vanoosthuyse, 2008). Wanneer er doelgericht te werk gegaan wordt, betekent dit dat 

er doordacht gereflecteerd wordt over wat, wanneer, waar en hoe iets selectief 

aangeboden wordt. Doelgericht wil ook zeggen dat er wordt afgestemd op de 

behoeften en gevoeligheden met betrekking tot onder andere de sensorische 

integratie, interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. 

 

Door dit onderzoek wilde ik antwoord krijgen op de vraag:  

Wat is ontwikkelingsgericht snoezelen en welke kennis en houding hebben 

leerkrachten nodig om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen en aan welke 

voorwaarden moet voldaan zijn?  

 

De belangrijkste conclusies uit mijn onderzoek zijn: 

• Om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen is het belangrijk om te weten 

wat ontwikkelingsgericht snoezelen eigenlijk is, in hoofdstuk 2 heb ik dit 

uitvoerig beschreven. 

• Ontwikkelingsgericht snoezelen wil zeggen dat de activiteit afgestemd wordt 

op de behoeften en gevoeligheden met betrekking tot onder andere de 

sensorische integratie (S.I.), interesses en mogelijkheden van de individuele 



leerling. Het afstemmen op de behoeften en gevoeligheden met betrekking tot 

de S.I. is in mijn onderzoek niet goed tot zijn recht gekomen. Collega’s hebben 

te weinig kennis over de S.I.. 

• Uit het literatuur onderzoek blijkt dat er toch behoorlijk wat kennis vereist is 

over snoezelen, wil dit überhaupt ontwikkelingsgericht gebeuren. Ten behoeve 

van de leerlingen moet snoezelen namelijk aan een aantal voorwaarden 

voldoen (Hulsegge en Verheul, 1991). Deze voorwaarden heb ik uitvoerig 

beschreven in hoofdstuk 2. Collega’s bleken niet bekend te zijn met deze 

voorwaarden. 

• Om de kwaliteit van ontwikkelingsgericht snoezelen te bevorderen en te 

behouden is begeleiding belangrijk. Interactief werken blijkt hierbij effectief te 

zijn. Men moet dan wel open staan voor de ander en van elkaar willen leren. Ik 

ben interactief te werk gegaan, dit heeft gezorgd voor ontwikkeling en groei. 

• Ontwikkelingsgericht snoezelen heeft voor een groot gedeelte te maken met 

de houding van de begeleider! De begeleider moet zijn houding hierop 

aanpassen. 

• Ontwikkelingsgericht snoezelen kan alleen wanneer dit volgens plan gebeurt. 

  

HOOFDSTUK 1  
 

AANLEIDING ONDERZOEK EN ONDERZOEKSVRAGEN 
 

In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn keuze voor dit onderzoek. 

 

 

1.1. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 
 

De aanleiding van het onderzoek is de realisatie van een snoezelruimte op school.  

Tijdens een eerder onderzoek (op den Camp, 2008; Minkenberg, 2008), blijkt dat er 

niet op de juiste manier gesnoezeld wordt. Hierdoor kan de snoezelruimte niet 

effectief gebruikt worden.  

 



Uit de logboeken die zijn bijgehouden in de voorfase van dit onderzoek blijkt dat er 

tijdens het snoezelen geen of nauwelijks rekening gehouden wordt met de 

individuele behoeftes en eventueel problemen in de zintuiglijke waarneming of te wel 

de Sensorische Integratie (S.I.). Elke leerling krijgt dezelfde prikkels aangeboden.  

In november 2008 hebben we een studiedag gehad over S.I. Het belangrijkste wat 

we geleerd hebben vind ik, dat er waarschijnlijk veel meer leerlingen, dan tot nu toe 

bekend, ernstige problemen hebben met het verwerken van sensorische informatie.  

Het gegeven dat er leerlingen zijn die problemen hebben met het verwerken van 

sensorische informatie maakt hun problemen met leren, communiceren en relaties 

nog eens extra gecompliceerd (Stock-Kranowitz, 2005). 

Er is een groot aantal leerlingen met gedragsproblemen waarvan de oorzaak 

mogelijk in de S.I. kan liggen. 

 

Tijdens het snoezelen wordt er een groot beroep gedaan op deze S.I..  

Het is daarom heel belangrijk om tijdens het snoezelen een juiste combinatie van 

prikkels samen te stellen. Wanneer er evenwicht tussen de prikkels gevonden is, 

zorgt dit ervoor dat de leerling zelf de controle kan houden over de verwerking van 

de prikkels (Messbauer, 2004; Messbauer 2009). 

De snoezelruimte bevordert plezier en / of gevoelens van welzijn en kan worden 

gebruikt als onderdeel van het leerproces of behandeling of voor recreatie en 

ontspanning. Door te snoezelen kan het gedrag van een leerling veranderen, de 

concentratie wordt verbeterd en daarnaast zorgt het snoezelen ook voor een gevoel 

van eigenwaarde (Messbauer, 2009). 

 

 

 

1.2. AANNAMES 
 

Naar aanleiding van de logboeken, uit de eerste periode (‘nul-meting’), die mijn 

collega’s hebben bijgehouden kan ik concluderen dat mijn collega’s te weinig kennis 

hebben over snoezelen, waardoor er niet op de juiste manier gesnoezeld kan 

worden.  

 



Snoezelen wordt door een groot aantal van mijn collega’s gezien als ontspanning. 

Natuurlijk is dit een heel belangrijk aspect. Op dit moment wordt snoezelen echter 

ook alleen op die manier ingezet. Naar mijn mening kun je echter veel meer bereiken 

met snoezelen. Door ontwikkelingsgericht te snoezelen denk ik dat we de 

prikkelverwerking van een leerling kunnen stimuleren of juist afremmen waar dat nodig is. 

Als dit gebeurt dan dragen we er zorg voor dat mede door het snoezelen, het welbevinden van 

de leerlingen bevorderd wordt. Het sociale en emotionele welbevinden van onze 

leerlingen is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het (schoolse) leren.  

Om een leerling optimaal te laten snoezelen, is het belangrijk dat je als begeleider 

over een soort basiskennis met betrekking tot snoezelen beschikt (van Balkom en 

Knoops, 2008). Uit mijn vooronderzoek blijkt dat mijn collega’s deze kennis missen.  

Ze zijn niet op de hoogte van hoe de verschillende elementen en materialen in de 

snoezelruimte functioneren. Daardoor zijn ze ook niet op de hoogte van de effecten 

die men ermee kan bereiken.  

  
1.3. PROBLEEMVERKENNING 

 

1.3.1. Literatuurverkenning 
Het woord snoezelen is een samentrekking van de woorden snuffelen en 

doezelen.  

Doezelen geeft aan dat het gaat om een rustgevende activiteit. Snuffelen, 

geeft meer dynamiek aan het totaal. Het karakteristieke van snoezelen is dat 

er een specifiek appèl wordt gedaan op zintuiglijke waarnemingen. Deze 

activiteit vindt plaats in een schemerige, sfeervol verlichte ruimte, waar zachte 

muziek klinkt. Er zijn materialen aanwezig die de zintuigen stimuleren. Er 

wordt een uitdrukkelijk beroep gedaan op het gezichtsvermogen, het gehoor, 

de tastzin, de reukzin en de smaakzin. In principe is het de bedoeling dat de 

zintuigen afzonderlijk aangesproken worden (Hulsegge en Verheul, 1991).  

 

Snoezelen is primair gericht op het leggen van contact, het creëren van een 

veilig leefklimaat en het teweegbrengen van gevoelens van eigenwaarde, 

ontspanning en rust bij de leerlingen. De leerlingen mogen zichzelf zijn en 

worden in hun waarde gelaten. Ze hoeven zich niet langer aan de ‘normale 

wereld’ aan te passen.  



Het is de bedoeling dat de zintuigen worden geprikkeld op een manier die de 

leerling op dat moment aangenaam vindt.  

Het is belangrijk om te weten dat snoezelen geen beroep doet op de 

cognitieve vermogens van leerlingen (Achterberg, 2007). 

 

Snoezelen kan zowel individueel als groepsgewijs aangeboden    worden.  

Bij de individuele benadering kan snoezelen als onderdeel van een andere 

activiteit plaats vinden. Door mee te gaan in de beleving van de leerling 

ontstaat er een band, een wederzijds vertrouwen. Bij groepsbenadering wordt 

snoezelen vooral als doelgerichte activiteit toegepast. Deze primaire vorm van 

snoezelen vindt het beste plaats in een snoezelruimte (Achterberg, 2007). 

(Minkenberg, 2008, p. 11) 

  

Volgens Hulsegge en Verheul (1991), moet snoezelen ten behoeve van onze 

leerlingen, aan een bepaald aantal voorwaarden (pijlers) voldoen.  

Ik vraag mij af of mijn collega’s op de hoogte zijn van deze voorwaarden en of ze 

eraan kunnen voldoen?  

 

Onderstaande elementen dienen als pijlers: 

• De juiste sfeer • Herhaling 

• De mogelijkheid zelf te kiezen • Het selectief aanbieden van 

prikkels 

• De mogelijkheid zelf het tempo te 

bepalen 

• De juiste grondhouding 

• De juiste begeleiding 

• De juiste tijdsduur   

 

 

Messbauer (2004) heeft onderzoek gedaan naar het effect van een 

multisensorische benadering op het gedrag van personen met Autisme 

Spectrum Stoornis (ASS). In een artikel hierover legt ze uit dat door te 

snoezelen bepaalde stoffen worden aangemaakt in de hersenen doordat er 

een beroep gedaan wordt op de zintuigen. Snoezelen verlaagt stress en zorgt 

voor ontspanning. Het is heel belangrijk om een juiste combinatie van prikkels 

samen te stellen. Wanneer er evenwicht tussen de prikkels gevonden is, zorgt 



dit ervoor dat de leerling zelf de controle kan houden. Dit evenwicht wordt 

bereikt door de ‘chemische’ interactie van de aangemaakte stoffen en zorgt 

voor zelfbeheersing, motivatie, organisatie en integratie van de leerling 

(Minkenberg, 2008, p. 26). 

 

Collega’s zijn zich nu niet bewust van de prikkels die aangeboden worden, de 

effecten van de aangeboden prikkels kennen ze niet. Wanneer de leerlingen de juiste 

prikkels aangeboden krijgen dan is er sprake van positieve gedragsveranderingen en 

ontspanning (www.mara-creations.nl).  

Shapiro (2002) heeft een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat snoezelen het 

vermogen om aandacht op iets te vestigen verhoogt en dwangmatig en agressief 

gedrag vermindert mits de juiste prikkels aangeboden worden. 

 

1.3.2. Praktijkverkenning 
Op school wordt er in de groepen veel gedifferentieerd en dus ook veel individueel 

gewerkt. Dit komt doordat het verschil in leermogelijkheden op allerlei gebied vrij 

groot zijn. De oorzaak hiervan ligt in de aard van de beperking. 

De school stelt zich tot doel om de ontwikkelingsmogelijkheden, die voor ieder 

kind verschillend zijn, zoveel mogelijk te ontplooien.  

(schoolgids, 2008-2009). 

 

Wanneer ik bovenstaande lees dan lijkt het haast vanzelfsprekend dat er tijdens het 

snoezelen ook wordt uitgegaan van het individu. Dit is echter nog niet het geval.  

Waarschijnlijk komt dit doordat mijn collega’s over te weinig kennis beschikken wat 

snoezelen betreft en alles wat daarbij komt kijken.  

 

Er heeft een nulmeting plaatsgevonden in de vorm van een logboek, waaruit blijkt dat 

bovenstaande bewering waar is.  

 

1.4. DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
 

Met mijn onderzoek wil ik er voor zorgen dat de snoezelruimte ontwikkelingsgericht 

gebruikt gaat worden. Voor elke leerling die gaat snoezelen zal door de betreffende 



leerkracht een snoezelplan opgesteld moeten worden. In een dergelijk plan zal de 

zintuiglijke waarneming van de betreffende leerling duidelijk beschreven moeten 

worden, zodat er tijdens het snoezelen rekening gehouden kan worden met de 

behoeften en gevoeligheden op dit gebied. Op basis van deze gegevens kan worden 

uitgelegd op welke manier en met welk materiaal er gesnoezeld mag worden en ook 

hoelang een snoezelsessie mag duren. Natuurlijk mag daarin de doelstelling van een 

snoezelsessie niet ontbreken. 

Ik zie snoezelen als een proces, waarin observatie, terugkoppeling en eventueel het 

aanpassen van het plan als vanzelfsprekend gezien moeten worden. Dit wil ik graag 

overbrengen op mijn collega’s. 

 

Tevreden ben ik wanneer mijn collega’s een format van een ontwikkelingsgericht 

handelingsplan kunnen invullen voor het snoezelen en dit ook weten uit te voeren.  

 

1.5. ONDERZOEKSVRAAG 
Wat is ontwikkelingsgericht snoezelen en welke kennis en houding hebben 

leerkrachten nodig om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen en aan welke 

voorwaarden moet voldaan zijn?  

 
1.6. DEELVRAGEN 
 

• Wat is ontwikkelingsgericht snoezelen? 

• Welke kennis en houding hebben leerkrachten nodig om ontwikkelingsgericht 

te kunnen snoezelen met leerlingen? 

• Welke algemene kennis over snoezelen hebben leerkrachten nodig 

om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen met leerlingen? 

• Welke houding moet een leerkracht aannemen om 

ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen met leerlingen?  

• Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 

• Wanneer is snoezelen ontwikkelingsgericht?  

- Hoe ziet een snoezelsessie er dan uit? 

• Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht? 

•   



HOOFDSTUK 2 
 

THEORETISCHE ONDERBOUWING 
 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het literatuuronderzoek dat ik gedaan heb. 

Zo ben ik onder andere in de literatuur opzoek gegaan naar de betekenis van 

ontwikkelingsgericht snoezelen en wat snoezelen eigenlijk precies is. Ook zal blijken 

dat snoezelen aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Het handelen van de 

begeleider dient hierop aangepast te worden.  

 

 

2.1. ONTWIKKELINGSGERICHT SNOEZELEN 
 

Ontwikkelingsgericht snoezelen is naar mijn mening een combinatie van 

ontwikkelingsgericht onderwijs en snoezelen. Om deze stelling te onderbouwen 

wordt eerst aan de hand van literatuur uitgelegd wat ontwikkelingsgericht onderwijs is 

en dan wat snoezelen is. Vervolgens volgt een beschrijving van ontwikkelingsgericht 

snoezelen. 

 

 

2.1.1. Wat is ontwikkelingsgericht onderwijs? 
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsvisie, geïnspireerd op de ideeën van 

de Russische onderwijsleerpsycholoog Vygotsky. 

Deze visie is gebaseerd op zowel theoretische overwegingen en keuzen als op 

behoeften en ervaringen die zich in de concrete onderwijspraktijk afspelen (Janssen-

Vos, 2003). Het gaat bij deze benadering niet alleen om de cognitieve ontwikkeling, 

maar om de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid. Er wordt belang gehecht aan 

zelfstandigheid, initiatief en het welbevinden van de leerlingen (Van Oers, 2001).  

De ontwikkeling van een leerling is een interactief proces, waar twee partijen actief bij 

betrokken zijn. Interactie, of het samenspel tussen de leerling en de leerkracht maakt 

dat ontwikkeling mogelijk wordt (Janssen-Vos, 2003). 

  



2.1.2. Wat is snoezelen? 
In de literatuur zijn verscheidene definities te vinden over snoezelen.  

Hulsegge en Verheul (1991) in Derie en Vanoosthuyse (2008) definiëren snoezelen 

als volgt: 

Snoezelen is een activiteit die beleefd wordt in een schemerige, sfeervol 

verlichte ruimte waar zachte muziek klinkt. Er wordt een uitdrukkelijk beroep 

gedaan op de zintuigen: gehoor, gezicht, reuk, smaak en tast.  

Onder snoezelen verstaan we het selectief aanbieden van primaire prikkels in 

een sfeervolle omgeving.  

 

Verdult (1997) in Derie en Vanoosthuyse (2008) omschrijft snoezelen als volgt: 

Snoezelen is een vorm van primaire activering, vooral gericht op zintuiglijke 

waarneming en ervaring door middel van licht, geluid, tast, reuk en smaak. 

Snoezelen zijn gevoelsactiviteiten waarbij op non-verbale wijze geprobeerd 

wordt het gevoel en de zintuigen te prikkelen en te activeren zodat de activiteit 

uitgenodigd werkt voor communicatie met de begeleider of met andere 

aanwezigen. 

 

In beide definities komt duidelijk naar voren dat het bij snoezelen gaat om het 

prikkelen van de zintuigen. In de tweede definitie wordt snoezelen gezien als een 

activiteit die uitnodigend werkt voor communicatie. Dit vind ik een heel mooi 

uitgangspunt en kan naar mijn mening zelfs een doel van snoezelen zijn.  

 

In een bijdrage snoezelen als inhoudelijk en filosofisch concept definieert Prof. Dr. 

Mertens (2003) samenvattend in Derie en Vanoosthuyse (2008): 

Snoezelen stimuleert het welbevinden en werkt ontspannend, brengt mensen 

tot rust, maar ook tot actie; het wekt de interesse op, het stimuleert zintuiglijke 

prikkeling, het roept herinneringen op, het organiseert gedachten en 

gevoelens, het neemt angst weg en doet veiligheid groeien, het brengt 

mensen met elkaar in contact, het stimuleert sociale interactie, het maakt heel 

duidelijk vreugde. 

  



Voor Derie en Vanoosthuyse (2008) is snoezelen het doelgericht, begeleid en 

selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels in een sfeervolle omgeving volgens eigen 

keuze en tempo aangepast aan individuele behoeftes en mogelijkheden.  

 

Deze laatste definitie vind ik een hele mooie werkdefinitie voor mijn onderzoek.  

In paragraaf 2.2. zal ik hier verder op ingaan en een beschrijving geven van de 

voorwaarden waar snoezelen aan moet voldoen. 

 

 

2.1.3. Wat is ontwikkelingsgericht snoezelen? 

Er is nog heel weinig onderzoek gedaan naar het proces van snoezelen (de manier 

waarop). De belangrijkste conclusie die getrokken wordt, is dat men zich te allen tijde 

bewust moet zijn van het verschil tussen de leerlingen en dat het snoezelen hierop 

aangepast dient te worden (van Balkom en Knoops, 2008). 

Dit betekent dat er gesnoezeld moet worden vanuit de behoeftes en de 

gevoeligheden van de individuele leerling met betrekking tot de sensorische 

integratie. Iedereen heeft namelijk behoefte aan sensorische stimulatie (Verdult, 

1997), maar het is wel belangrijk dat dit op een manier gebeurt die de leerling op dat 

moment aangenaam vindt (Achterberg, 2007). Dit houdt dus ook in dat per leerling 

de prikkels heel nauwkeurig geselecteerd moeten worden.  

Van Balkom en Knoops (2008, p. 71) schrijven hier het volgende over; 

Door een zorgvuldige selectie van prikkels en via een ‘themagericht’ aanbod 

binnen de snoezelruimte krijgt de leerling de kans om op een aangepaste 

wijze te communiceren (zowel verbaal als non-verbaal), om zich goed te 

voelen, om een veilige en warme relatie op te bouwen en om hun ontwikkeling 

positief te doen verlopen. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, verhoogt 

men bij de leerling de kans om zijn zelfredzaamheid en identiteitsbesef te 

versterken en krijgt hij maximale gelegenheden om te ‘leren’. 

 

Tijdens het snoezelen wordt er géén beroep gedaan op het cognitieve vermogen van 

de leerling (Achterberg, 2007). Snoezelen blijkt wel een ideale manier te zijn om 

leerlingen voor te bereiden op een leerproces. 

  



Kranowitz (2000) en Messbauer (2004) schrijven dat rekening houden met de 

sensorische integratie van invloed is op de ontwikkeling, het gedrag, het kunnen 

leren en de communicatie van de leerlingen. Tijdens het snoezelen dient er 

voortdurend rekening gehouden te worden met de sensorische integratie. Op die 

manier zorg je als begeleider ervoor dat de leerling plezier beleeft aan het snoezelen 

en geniet van de prikkels. Door het tempo en de voorkeuren van de leerling te 

volgen, verplaatst men zich als begeleider geleidelijk aan in de wereld van de 

leerling. Op die manier kan men optimale kansen creëren tot exploratie, relaxatie en 

uitdaging. Als begeleider observeer je niet alleen, maar neem je ook deel aan het 

snoezelen zelf (van Balkom en Knoops, 2008). 

 

 

 

2.2. DE VOORWAARDEN VAN SNOEZELEN 
Hulsegge en Verheul (1991) vinden dat snoezelen aan een bepaald aantal 

voorwaarden zou moeten voldoen.  

 

 

 2.2.1. De juiste sfeer 
‘Om rustig, maar intens te genieten van de aangeboden zintuiglijke prikkels speelt de 

omgeving een belangrijke rol’ (Derie en Vanoosthuyse, 2008, p. 25) 

Al onze leerlingen hebben een verstandelijke beperking, het is een feit dat deze 

doelgroep heel gevoelig is voor de omgeving, de sfeer (Hulsegge en Verheul,1991).  

In de snoezelruimte zijn materialen aanwezig die voor een bepaalde sfeer zorgen.  

Vooral het licht en het geluid dragen hier aan bij, in de ruimte zijn ook comfortabele 

lig- en zitelementen aanwezig. Deze materialen zijn echter niet genoeg om de juiste 

sfeer aan te brengen. Zonder begeleiding komt de sfeer in de snoezelruimte niet tot 

leven. Leerlingen van hoog niveau kunnen meestal verbaal aangeven hoe zij het 

snoezelen beleven en kunnen ook vertellen wat ze graag willen. Daar kun je als 

begeleiding dan makkelijk op inspelen. We hebben op school echter ook leerlingen 

met een lager niveau. Deze leerlingen zijn afhankelijker van de begeleiding.  

Hulsegge en Verheul (1991) schrijven dat het begeleiden van leerlingen met een 

laag niveau een zware verplichting op de begeleiding legt. De begeleiding moet te 



werk gaan vanuit hun sterk invoelend vermogen. Ieder moment in de snoezelruimte 

moet geprobeerd worden om door hun ogen te kijken en door hun oren te luisteren. 

Pas dan kan er een sfeer geschept worden waarin de leerling zich prettig voelt.  

De lichaamstaal van de leerlingen moet begrepen worden. Soms kunnen deze 

leerlingen namelijk alleen maar door hun lichaamstaal aangeven wat ze fijn vinden 

en wat ze willen. Als begeleider moet er gelet worden op de signalen die de 

leerlingen uitzenden, soms zijn deze signalen heel klein.  

‘De leerling moet niet op onze golflengte leren afstemmen, maar wij als leiding, op 

die van hun’ (Hulsegge en Verheul, 1991, p. 36). 

 

 

 2.2.2. De mogelijkheid zelf te kiezen 
Misschien wel het belangrijkste van het hele snoezelen is dat de regie van deze 

activiteit in handen is van de leerling. Er wordt veel rekening gehouden met de 

beperking van onze leerlingen, dat brengt met zich mee dat er ook voor hen gedacht 

en gedaan wordt. Tijdens het snoezelen moet de leerling de mogelijkheid krijgen om 

zelfstandig te kiezen wat hij aangenaam vindt (Derie en Vanoosthuyse, 2008). Het 

initiatief ligt te allen tijde bij de leerling, het is de leerling die snoezelt en wij 

snoezelen mee. ‘Het in vrijheid kunnen kiezen verhoogt de intensiteit van het 

genieten en stimuleert hun gevoel van eigenwaarde’ (Derie en Vanoosthuyse, 2008, 

blz. 26). In principe worden er pas prikkels aangeboden wanneer de leerling dit 

aangeeft. De totale snoezelruimte moet uitnodigend zijn voor de leerling. De leerling 

moet niet presteren, maar mag ingaan op de aangeboden prikkels in de ruimte. 

De leerlingen zullen de aangeboden prikkels anders ervaren. Want wat voor de ene 

leerling leuk is, hoeft dit niet noodzakelijk voor de ander te zijn.  

 

Door organisatorische en praktische redenen is het niet altijd mogelijk om de leerling 

geheel vrij te laten. Er zullen kleine groepjes leerlingen samen gaan snoezelen, wat 

betekent dat het moeilijk is om voor iedere leerling afzonderlijk de gelegenheid te 

bieden om zelf te kiezen wat hij wil. Wanneer er gestructureerd te werk gegaan wordt 

met behulp van een stappenplan kan de leerlingen wel de mogelijkheid geboden 

worden om zelf prikkels te kiezen (Derie en Vanoosthuyse, 2008). 

 



 2.2.3. De mogelijkheid zelf het tempo te bepalen 
De leerling moet de tijd krijgen prikkels te kunnen opnemen, waarnemingen te 

verrichten, ervaringen op te doen en dit alles in zijn tempo (Hulsegge en Verheul, 

1991). De exploratiedrang van onze leerlingen is kleiner in vergelijking met onze 

exploratiedrang. Wij hebben maar enkele seconden nodig om een prikkel te 

verwerken. Onze leerlingen hebben hier meer tijd voor nodig, ze kunnen vaak 

minuten lang geboeid zijn door een bepaalde prikkel. Een belangrijke voorwaarde 

voor het snoezelen is om het tempo van de leerling aan te houden. 

De leerling mag zichzelf zijn en zal zich veilig voelen in een omgeving waarin hij alle 

tijd krijgt om ervaringen op zijn niveau op te doen. Het is belangrijk om uit te gaan 

van de mogelijkheden en niet van de beperkingen.  

‘Als begeleider maak je voor de leerling tijd en ruimte vrij om prikkels te laten 

opnemen en laat je de leerling zelf bepalen hoelang het wil exploreren’  

(Derie en Vanoosthuyse, 2008, p. 26). 

 

 

 2.2.4. De juiste tijdsduur 
Wanneer er aan het snoezelen begonnen wordt zal dit moeten gebeuren door middel 

van een rustige overgang. Bij de inrichting van de snoezelruimte op school is hier al 

rekening mee gehouden, de leerlingen komen namelijk eerst in een halletje alvorens 

ze de snoezelruimte betreden.  

Het is belangrijk om te zorgen voor een juiste tijdsduur van het snoezelen. 

Door Derie en Vanoosthuyse (2008) wordt een snoezelsessie van twintig tot dertig 

minuten aanbevolen. Leerlingen zullen zelf laten merken door middel van hun 

lichaamstaal, dat de snoezelsessie lang genoeg geduurd heeft. Dit signaal moet door 

de begeleiding opgemerkt worden en een teken zijn om de snoezelsessie af te gaan 

ronden. Er zal gezorgd moeten worden voor een rustige overgang.  

 

 

 2.2.5. Herhaling 

Onze leerlingen hebben meer tijd nodig om bepaalde prikkels te verwerken. Soms 

zijn daar zelfs meerdere snoezelsessies voor nodig. 



Het is dan ook aan te raden om bij het snoezelen een zekere frequentie in te 

bouwen. Wanneer er nieuwe prikkels aangeboden gaan worden, moet men zeker 

weten dat de leerling vertrouwd is met de reeds aanwezige prikkels. Het aanbieden 

van nieuwe prikkels krijgt meer positieve aandacht in een vertrouwde omgeving met 

reeds herkenbare en aangename prikkels.  

 

 

 2.2.6. Het selectief aanbieden van prikkels 
De wereld van iemand met een verstandelijke beperking bestaat vaak uit te veel 

prikkels en is daardoor chaotisch of dreigt het te worden (Hulsegge en Verheul, 

1991). Het aantal overbodige prikkels moet daarom tot het minimum beperkt worden.  

Een zintuiglijke ervaring komt meestal via verschillende zintuigen binnen. Toch zal er 

getracht moeten worden om de prikkels zoveel mogelijk afzonderlijk en per zintuig 

aan te bieden.  

Door middel van snoezelen wordt het waarnemingsveld van de leerling uitgebreid.  

De prikkels worden selectief aangeboden, daarnaast moet de prikkel de leerling 

uitdagen om te exploreren, het is niet de bedoeling dat de leerling overprikkeld raakt. 

 

Bij het snoezelen is het belangrijk dat een evenwicht gezocht wordt tussen 

stimulerend relaxen, tussen prikkelen en rust bieden. Het stimuleren van de 

zintuigen moet op een zodanige manier gebeuren, dat dit niet tot overbelasting 

leidt. Als het snoezelen ontaardt in een te groot en te sterk aanbod aan 

prikkels, dan creëert men angst. Hoeveel prikkels en hoe snel deze elkaar 

moeten opvolgen, wordt bij een goed contact meteen voelbaar aangegeven 

door de leerling zelf. Hij zal signalen geven dat het deugd doet, dat het hem 

raakt, dat het binnenkomt, met andere woorden hij zal de ander in zijn wereld 

toelaten.  

 

 

 2.2.7. De juiste grondhouding 

In de omgang met onze leerlingen is het belangrijk om kritisch te zijn ten opzichte 

van jezelf. Je eigen reacties en gevoelens zijn namelijk bepalend voor de wijze 

waarop je met een leerling omgaat. Het geduld dat je opbrengt in de omgang met 



een leerling wordt sterk bepaald door je eigen gevoelens van plezier, warmte en 

genegenheid. Ook gevoelens van boosheid, irritatie en ongeduld zijn mede bepalend 

in die omgang (Hulsegge en Verheul, 1991). 

Respect is een houding, het is een manier om mensen te waarderen. Respect houdt 

in dat je als de begeleider de leerling waardeert en hem probeert te bereiken op zijn 

niveau, in zijn wereld. Dit veronderstelt dat je als begeleider een grondig inzicht hebt 

in de leerling. Bij snoezelen is het heel belangrijk dat je een relatie aangaat met de 

leerling.  

 

 2.2.8. De juiste begeleiding 

Om de juiste begeleiding te kunnen bieden moet aan bovenstaande voorwaarden 

voldaan zijn. De begeleiding moet minimaal zijn, de leerling moet de kans krijgen om 

uit zichzelf tot spel te komen in de eigen zintuiglijke ervaring. De snoezelmaterialen 

mogen wel aangeboden maar niet opgedrongen worden. Als begeleider volg je de 

leerling in zijn ontdekking door observatie, stimulatie en bevestiging. De leerling is de 

leidende figuur tijdens de snoezelsessie. Hij gaat zelf op ontdekking. Het is echter 

niet de bedoeling dat de begeleider passief toekijkt. Snoezelen is namelijk een 

proces waarbij begeleider en leerling samen op ontdekking gaan en waar de 

begeleiding de leerling gericht prikkels aanbiedt. 

Als begeleider geef je aandacht aan de emoties en ervaringen van de leerling door 

dit in communicatie te brengen, zowel verbaal als/of non-verbaal. 

Als begeleider zul je je op een intensieve manier moeten inleven in de leefwereld van 

de leerling. De boodschap is, goed observeren en rekening houden met de 

verscheidenheid aan wensen van de leerlingen.  

 

 

In mijn onderzoek ga ik kijken in hoeverre er op dit moment aan de beschreven 

voorwaarden voldaan wordt, tijdens het snoezelen. De logboeken die ingevuld gaan 

worden ga ik analyseren aan de hand van deze voorwaarden. Verder zullen collega’s 

zelf moeten gaan nadenken hoe ze aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Hiervoor 

ga ik gebruik maken van een vragenlijst.  

 

  



2.3. DE VOORWAARDEN VAN ONTWIKKELINGSGERICHT SNOEZELEN 
 

Een snoezelsessie dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wil deze 

ontwikkelingsgericht zijn. Derie en Vanoosthuyse (2008) vinden dat snoezelen met 

leerlingen een begeleid en doelgericht gebeuren moet zijn. Wanneer je doelgericht te 

werk gaat dan betekent dit dat er doordacht gereflecteerd wordt over wat, wanneer, 

waar en hoe iets selectief aangeboden wordt. Verder betekent doelgericht ook dat er 

wordt afgestemd op de behoeften en gevoeligheden met betrekking tot onder andere 

de sensorische integratie, interesses en mogelijkheden van de individuele leerling.  

 

Door middel van een haalbaar, gestructureerd pedagogisch stappenplan denken 

Derie en Vanoosthuyse (2008) het handelen van de leerkracht te kunnen 

ondersteunen. Wanneer er doelgericht gewerkt wordt dan wordt er ook systematisch 

nagedacht over een stapsgewijze en logische volgorde voor de snoezelsessie. 

Verder dwingt deze aanpak dat er vooraf kritisch wordt nagedacht en tijdens het 

snoezelen geobserveerd wordt. Achteraf een evaluatie is dan vanzelfsprekend. 

 

Tijdens de snoezelcursus (Achterberg, 2007) heb ik geleerd dat een snoezelsessie 

moet bestaan uit een inleiding, kern en een duidelijke afsluiting. Het is dus een 

activiteit die hetzelfde is opgebouwd als een les die een leerkracht in de klas geeft.  

 

Voordat er echt gesnoezeld kan worden, moeten we volgens Messbauer (2004) ook 

een duidelijk beeld hebben van de Sensorische Integratie (stoornis) van de leerling.  

Sensorische Integratie is het vermogen om zintuiglijke informatie op te nemen 

uit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam, vervolgens deze 

informatie te selecteren en de verschillende stukjes met elkaar te verbinden, 

zodat we er op de juiste manier op kunnen reageren.  

De informatie die we opnemen d.m.v. onze zintuigen, gebruiken we om te 

overleven, onze behoeften te bevredigen, te leren en soepel te functioneren  

(cursus S.I. Fontys in Minkenberg 2008). 

Tijdens de studiedag over S.I. bleek dat er waarschijnlijk veel meer leerlingen zijn die 

een stoornis hebben op dit gebied, dan wij tot dan toe wisten. Doŝen (2008) schrijft 

dat bij sommige afwijkingen (bijvoorbeeld een Autisme Spectrum Stoornis) blijkt dat 

de integratie van bepaalde sensorische prikkels voortdurend problematisch blijft. 



Dit kan leiden tot een problematische interactie met de omgeving met alle 

consequenties van dien. Een combinatie van een verstandelijke beperking en een 

stoornis in de S.I. wordt beschouwd als een hoge risicofactor voor het ontstaan van 

gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. Er zijn leerlingen waarbij een 

kanaal (zintuig) te open staat, met als gevolg dat er teveel prikkels tegelijk 

binnenkomen dan de hersenen kunnen verwerken (hypergevoelig). Het gevolg 

hiervan is dat de leerling de relevante prikkels niet kan selecteren en er zintuiglijke 

afweer ontstaat. Ook zijn er leerlingen die hypogevoelig zijn, in dit geval staat het 

kanaal (zintuig) niet ver genoeg open, wat tot gevolg heeft dat er te weinig stimulatie 

binnenkomt en er een tekort aan activering is. Het gevolg hiervan is dat leerlingen 

zichzelf gaan stimuleren of dat ze harde prikkels opzoeken. 

 

Hieruit blijkt ook dat het heel belangrijk is om een stoornis op te merken. Wil je zo’n 

stoornis überhaupt kunnen opmerken, lijkt het mij belangrijk om enige basiskennis te 

hebben over S.I.. Dankzij de studiedag over S.I. beschikken mijn collega’s over deze 

basiskennis. Het is verder aan een deskundige om een diagnose te stellen en daarbij 

een behandelplan te ontwikkelen.  

 

Derie en Vanoosthuyse (2008) geven in hun boek onderstaande overzicht weer, om 

te kijken of je klaar bent om een snoezelsessie te kunnen begeleiden. 

• Ben je bereid om rustig te zijn en geduldig te blijven bij frustratie? 

• Ben je bereid om de volwassen, rationele ‘vooringenomenheid’ los te laten en 

een emotionele openheid te tonen voor authentiek verwondering en het 

genieten van het kind? 

• Ben je bereid om procesgericht te observeren? 

• Grijp je de kans om kinderen aan te moedigen om deze zintuiglijke 

ontdekkingstocht onder woorden te brengen? 

• Ben je bereid om leerlingen de mogelijkheid te geven om de individuele 

beleving en het tempo te kiezen? 

• Ben je bereid om empatisch en sensitief op leerlingen te reageren en door 

systematisch en actief te luisteren op zoek te gaan naar hun individuele 

beleving? 

• Ken je de vooropgestelde doelstellingen van de geplande snoezelsessie? 

Vind je het de moeite om een bepaalde structuur te volgen? 



• Ken je de mogelijkheden van de klaargemaakte ruimte voldoende? Ben je op 

de hoogte van de bediening van de aanwezige elementen in de 

snoezelruimte? 

• Ben je bereid om flexibel te zijn en je programma aan te passen aan de 

individuele behoefte? 

• Bezit je voldoende competenties om met communicatieve vaardigheid een 

spanningsboog en verwondering voor de kinderen op te bouwen en vast te 

houden? 

• Behoud je het respect voor je eigen acceptatiegrens door met kinderen 

duidelijke afspraken te maken? 

• Wil je ‘echt’ en authentiek zijn in je toenadering tot de kinderen? 

 

 

Aan mijn collega’s ga ik op een bepaald moment in mijn onderzoek vragen om 

zichzelf te boordelen aan de hand van bovenstaande punten. Verder bekijk ik de 

logboeken in hoeverre daar bovenstaande punten aan de orde komen. 

  

HOOFDSTUK 3 
 

ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 
 

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe mijn onderzoek is opgebouwd. 

 

 

3.1. DE ONDERZOEKSVRAAGSTELLING 
 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is ontwikkelingsgericht 

snoezelen en welke kennis en houding hebben leerkrachten nodig om 

ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen en aan welke voorwaarden moet voldaan 

zijn?  

Deze vraag wil ik beantwoorden aan de hand van onderstaande deelvragen. 

• Wat is ontwikkelingsgericht snoezelen? 



• Welke kennis en houding hebben leerkrachten nodig om ontwikkelingsgericht 

te kunnen snoezelen met leerlingen? 

• Welke algemene kennis over snoezelen hebben leerkrachten nodig 

om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen met leerlingen? 

• Welke houding moet een leerkracht aannemen om 

ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen met leerlingen?  

• Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 

• Wanneer is snoezelen ontwikkelingsgericht?  

- Hoe ziet een snoezelsessie er dan uit? 

• Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht? 

 

 

  
3.2. DE ONDERZOEKSCONTEXT 
 
Zoals ik in hoofdstuk 2 beschreven heb, moet snoezelen aan een aantal criteria 

voldoen. Deze criteria zeggen iets over de kwaliteit van het snoezelen.  

Er is voldoende kennis nodig over o.a. snoezelen, de leerlingen en de snoezelruimte 

om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen. In hoofdstuk 2 heb ik uitvoerig 

beschreven wat de grondhouding van een begeleider zou moeten zijn.  

Tijdens het snoezelen wordt er groot een beroep gedaan op de prikkelverwerking 

van de leerlingen. Het is dan ook heel belangrijk om rekening te houden met de 

onderlinge verschillen in de behoeftes en gevoeligheden wat betreft de Sensorische 

Integratie van onze leerlingen.  

 

 

 

3.3. DE ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 

Mijn onderzoek is praktijkgericht. Het onderzoek zal leiden tot kwaliteitsverbetering 

van het snoezelen. Harinck (2007, p.16) schrijft dat een praktijkonderzoek per 

definitie context-, cultuur- en tijdsgebonden is. De inzichten die het onderzoek 

oplevert, hebben een beperkte geldigheid. De inzichten hoeven niet van toepassing 

te zijn voor andere scholen, andere landen, andere tijden. 



 

Naast literatuuronderzoek verkrijg ik door middel van dataverzameling gegevens. 

Deze gegevens zijn kwalitatief. Ik voer mijn onderzoek uit in het ‘veld’. Het is niet de 

bedoeling dat de gegevens statistisch gegeneraliseerd worden over ander scholen, 

leerlingen of onderwijsprofessionals.  

Het is voor mij belangrijk dat ik kan inspringen op onverwachte situaties. Bij deze 

vorm van onderzoek kan ik erg flexibel zijn in het verzamelen van gegevens. 

Verhoeven (2007) geeft aan dat het belangrijkste aspect van een kwalitatief 

onderzoek is dat er waarde wordt gehecht aan de betekenis die mensen 

(deelnemers aan het onderzoek) aan zaken geven. 

 

 

 

3.4. DE ONDERZOEKSEENHEDEN 

 

Volgens Verhoeven (2007, p. 37) zijn onderzoekseenheden alle elementen in je 

onderzoek waarover je een uitspraak wilt doen, dus alle elementen waarop je 

onderzoek betrekking heeft. In mijn geval zijn dat mijn collega’s.  

 

 

 

3.5. HET ONDERZOEKSPROTOCOL 

 

In dit onderzoek ga ik op zoek naar de kennis en de houding die nodig is om 

ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen.  

Om de beginsituatie van mijn collega’s vast te stellen heb ik hen gevraagd om tijdens 

hun eerste snoezelsessie op school een logboek bij te houden. Een soort 0-meting.  

Gedurende het onderzoek nemen mijn collega’s deel aan 5 informatiebijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden de eerder ingevulde logboeken besproken en 

kunnen persoonlijke ervaringen uitgewisseld worden. Uit de analyse van de 

logboeken zal blijken aan welke informatie mijn collega’s behoefte hebben. Ik verzorg 

de verstrekking van deze informatie. Verder vraag ik mijn collega’s om een drietal 

vragenlijsten in te vullen. In het schema (figuur 1) dat volgt staat precies wanneer 

welke interventie plaats vindt en op welke manier.  



Collega’s zijn bekend met het opstellen van een handelingsplan. Voor het snoezelen 

heb ik een format van een snoezelplan gemaakt. Er zullen collega’s benaderd 

worden voor het invullen hiervan.  

 

Wanneer Interventie Wat 

Week 4 Logboek ‘Nul-meting’ 

Week 6 Informatiebijeenkomst 1 - Bespreken logboek 

- Persoonlijke ervaringen bespreken 

Week 7 Logboek 1 Wat doet de leerling? 

Week 10 Informatiebijeenkomst 2 

Vragenlijst 1 
- Bespreken logboek 1 

- Persoonlijke ervaringen bespreken 

- Informatie over de materialen en de bediening hiervan 

- Vragenlijst 1 invullen; Wat is ontwikkelingsgericht 

snoezelen?, Ben ik in staat om ontwikkelingsgericht te 

snoezelen? 

Week 11 Logboek 2 - Welke behoefte heeft een leerling? Welke prikkel 

zoekt hij/ zij op? 

- Is de combinatie leerlingen goed? 

Week 12 Informatiebijeenkomst 3 - Bespreken logboek 2 

- Persoonlijke ervaringen bespreken 

- Uitleg over Sensorische Integratie  

   - de zintuigen 

   - kenmerken van een stoornis per zintuig 

Week 13 Logboek 3 - Beschrijf wat je doet met de materialen, speel met de 

afstandsbediening Hoe reageren de leerlingen hierop? 

Week 14 Informatiebijeenkomst 4 

Vragenlijst 2 
- Bespreken logboek 3 

- Persoonlijke ervaringen bespreken 

- De voorwaarden van snoezelen bespreken 

- Vragenlijst 2 invullen (voorwaarden snoezelen) 

Week 15 Logboek 4 - Wat doe jij als begeleider in de snoezelruimte? 

Week 17 Informatiebijeenkomst 5 

Vragenlijst 3 
- Bespreken logboek 4 

- Persoonlijke ervaringen bespreken 

- Vragenlijst 3 invullen (Ben je klaar als begeleider?) 

Week 18 Snoezelplan - Collega’s stellen een snoezelplan op. 

Figuur 1, Planning 

 

De gegevens die ik verkrijg door middel van de verschillende interventies ga ik 

vergelijken met de theorie, zoals beschreven in hoofdstuk 2.   



3.6. DE ONDERZOEKSMETHODEN EN ONDERZOEKSINSTRUMENTEN 
 

In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. 

 

• Logboek 

Het merendeel van mijn collega’s was tot mijn onderzoek nog nooit in aanraking 

gekomen met snoezelen. Voor mijn onderzoek vind ik het belangrijk dat ik een 

duidelijk beeld heb van de ontwikkelingen tijdens het snoezelen. Wat wordt er 

precies gedaan? Wat doen de leerlingen? Hoe ervaringen collega’s het? Enzovoort. 

Deze ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar in de logboeken die mijn collega’s 

hebben bijgehouden. Het eerste logboek was vrij eenvoudig opgesteld, de logboeken 

daarna werden steeds specifieker en vroegen om enige kennis van de collega’s.  

Zo werd in logboek 2 gevraagd om aan te geven welk zintuig geprikkeld werd tijdens 

het snoezelen. In logboek 3 moest de snoezelactiviteit onderverdeeld worden in 

inleiding – kern – afsluiting. Tot slot werd in logboek 4 gevraagd naar wat de 

begeleider tijdens het snoezelen deed (bijlage 2). 

 

• Informatiebijeenkomsten 

Om er achter te komen hoe collega’s het snoezelen zelf hebben ervaren wordt dit 

besproken tijdens de informatiebijeenkomsten. De logboeken die zijn bijgehouden, 

lees ik als voorbereiding op de bijeenkomst. Er is tijdens een bijeenkomst de 

mogelijkheid om dieper in te gaan op 1 facet van het ontwikkelingsgericht snoezelen 

gekoppeld aan wat beschreven is in de logboeken. Collega’s hebben de mogelijkheid 

om aan te geven welke informatie zijn nog graag willen krijgen.  

Verder zal er tijdens deze bijeenkomsten een semi-gestructureerd interview 

plaatsvinden, een deel van de gesprekspunten heb ik van te voren namelijk al 

vastgesteld, daarnaast zal er ook ruimte zijn om te discussiëren.  

Het ontwikkelingsgericht snoezelen zal door de hele school gedragen moet worden.  

Het is daarom dan ook belangrijk om samen na te denken over ontwikkelingsgericht 

snoezelen. Waar staan we nu en wat zou de volgende stap moeten zijn? 
 

• Vragenlijst 

Tijdens drie van de vijf informatiebijeenkomsten krijgen alle collega’s de vraag om 

een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten zijn uitermate geschikt om te 



achterhalen waar we als team staan ten opzichte van ontwikkelingsgericht snoezelen 

en wat de volgende stap zou moeten zijn.  
 

• Literatuuronderzoek 

Hoofdstuk 2 bestaat uit een literatuuronderzoek dat ik verricht heb. 
 

Samenvattend: 

Deelvraag Onderzoeksmethode 

Wat is ontwikkelingsgericht snoezelen? 

 

• Informatiebijeenkomst 

• Vragenlijst 

• Literatuuronderzoek 

Welke kennis en houding hebben 

leerkrachten nodig om ontwikkelingsgericht 

te kunnen snoezelen met leerlingen? 

• Logboek 

• Informatiebijeenkomst 

• Vragenlijst 

• Literatuuronderzoek 

Aan welke voorwaarden moet voldaan 

zijn? 

 

• Informatiebijeenkomst 

• Vragenlijst 

• Literatuuronderzoek 

  
3.7. DE DATA ANALYSE 
 

• Logboek 

De gegevens uit de logboeken analyseer ik aan de hand van de genoemde 

voorwaarden en houdingsaspecten in hoofdstuk 2. Ook bekijk ik of er enige 

ontwikkeling in de logboeken plaatsvindt. Het is namelijk de bedoeling dat collega’s 

gedurende mijn onderzoek steeds meer kennis hebben opgedaan en deze kunnen 

verwerken in het logboek. Wat uiteindelijk zal leiden tot een snoezelplan. 

 

 

• Informatiebijeenkomsten 

Tijdens de bijeenkomsten wordt er informatie verstrekt die daarna in de logboeken 

verwerkt dient te worden. In de logboeken zal dus te zien zijn of de kennisoverdracht 

geslaagd is.  

Collega’s hebben de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over 

ontwikkelingsgericht snoezelen. Hieruit kunnen geen duidelijke data verzameld 



worden, maar het helpt wel mee in de ontwikkeling van ontwikkelingsgericht 

snoezelen. 

 

 

• Vragenlijst 

De gegevens die ik verkrijg door middel van de vragenlijst vergelijk ik met de 

gegevens uit het literatuuronderzoek. Zijn er overeenkomsten of opvallende 

verschillen? Met de gegevens van de vragenlijst kan ik ook bepalen in hoeverre dat 

er nog behoefte is aan extra informatie of dat de informatieverstrekking voldoende is 

geweest. Verder kan ik hieruit opmaken in hoeverre mijn collega’s op één lijn zitten. 

 

 

• Literatuuronderzoek  

Uiteindelijk ga ik alle verkregen gegevens vergelijken met het literatuuronderzoek dat 

ik gedaan heb. Op deze manier wil ik alles aan elkaar koppelen zodat het één geheel 

wordt.  

  
3.8. ETHIEK 

 

De collega’s die mee hebben gewerkt aan mijn onderzoek, weten dat de door hun 

verkregen data weergegeven wordt in dit onderzoeksrapport. Alle gegevens in dit 

onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Er worden geen namen gebruikt bij de 

data-analyse. 

 

 

 

3.9. VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 
De betrouwbaarheid van mijn onderzoek is een voorwaarde voor het bepalen van de 

validiteit van het onderzoek. Met validiteit wordt de geldigheid of zuiverheid van het 

onderzoek bedoeld (Verhoeven, 2007). Tijdens het onderzoek heb ik gebruik 

gemaakt van meerdere data-verzamelingsmethodieken, ook wel triangulatie 

genoemd, om de centrale vraagstelling te beantwoorden. Hierdoor is de 

betrouwbaarheid verhoogd, omdat ik als het ware gecontroleerd heb of het verkregen 

resultaat klopt als ik gebruik zou maken van een andere methode (Verhoeven, 2007).  



  

HOOFDSTUK 4 
 

PRESENTATIE EN ANALYSE VAN DE DATA 
 

In dit hoofdstuk presenteer ik de onderzoeksgegevens die ik verzameld heb.  

Het onderzoek is begonnen met het bijhouden van een logboek, waarna een 

interventie plaatsvond in de vorm van een informatiebijeenkomst. Na deze 

bijeenkomst werd er weer een logboek bijgehouden. De informatie die ik tijdens de 

bijeenkomsten verstrekte was op basis van de analyse van de logboeken en de 

vragenlijsten. Dit proces heeft zich in totaal vijf keer herhaald. Het laatste logboek is 

alleen op houding geanalyseerd. Tot slot hebben drie collega’s een snoezelplan 

opgesteld.  

 

 

4.1. LITERATUURONDERZOEK 
 

Het literatuuronderzoek kunt u terugvinden in hoofdstuk 2.  

Met behulp van het literatuuronderzoek heb ik de logboeken geanalyseerd. 

 

 

 

4.2. DE LOGBOEKEN 

 

In bijlage 3 is precies te zien hoe ik per logboek heb bekeken in hoeverre er aan de 

voorwaarden van snoezelen (hfdst. 2.2) en de juiste houding van de begeleider 

(hfdst. 2.3) voldaan wordt. In de tabellen die nu volgen ziet u een overzicht van deze 

gegevens. In de eerste kolom staan de logboeken. Deze logboeken zijn op drie 

momenten in het onderzoek ingevuld, tussen de haakjes staat het aantal logboeken 

dat gebruikt is. 

In de eerste tabel (figuur 4) zijn de voorwaarden verwerkt, deze zijn genummerd en 

staan in de tweede grote kolom. De cijfers eronder zijn het aantal keren dat er aan 

een voorwaarde voldaan werd.  



In de tweede tabel (figuur 5) zijn de aspecten van een juiste houding van de 

begeleider verwerkt. 

 

 

Kennis voorwaarden: 

Logboek 
Voorwaarden 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Nul-meting (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 (5) 5 5 3 0 1 0 0 0 

2 (6) 6 6 5 0 4 0 6 0 

3 (5) 5 5 5 0 1 2 5 0 

K1. De juiste sfeer       Figuur 4, Kennis voorwaarden 

K2. De mogelijkheid zelf te kiezen 

K3. De mogelijkheid zelf het tempo te bepalen 

K4. De juiste tijdsduur 

K5. Herhaling 

K6. Het selectief aanbieden van prikkels 

K7. De juiste grondhouding 

K8. De juiste begeleiding 

 

De eerste drie voorwaarden komen als vanzelfsprekend aan bod tijdens de 

snoezelsessies. De juiste sfeer wordt voor een groot gedeelte bepaald door de 

inrichting. Deze is helemaal afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van onze 

leerlingen. Leerlingen kregen in alle sessies de mogelijkheid om zelf te kiezen en in 

de meeste gevallen ook de mogelijkheid om zelf het tempo te bepalen. 

De juiste tijdsduur is nog niet duidelijk. Dit verschilt per leerling en hier zal met behulp 

van observatie verder onderzoek naar gedaan moeten worden. 

Onze leerlingen houden van herhaling. Als begeleider moet je daar rekening mee 

houden. Je bent snel geneigd om nieuwe prikkels aan te bieden en de leerling dan te 

stimuleren om deze te ervaren. Het is nog lang niet duidelijk welk effect een 

bepaalde prikkel heeft op een leerling. De begeleiding is zich hier nog niet bewust 

genoeg van, in de meeste gevallen werd namelijk alles ingeschakeld in de 

snoezelruimte. De begeleiders zijn in staat om de leerling te waarderen en proberen 

aansluiting te vinden op het niveau van de leerling. Er kan nog niet gesproken 



worden van een juiste begeleiding. Hiervoor moet namelijk aan alle voorafgaande 

voorwaarden voldaan zijn. 

 

 

Houding: 

Logboek 
Aspecten van een juiste houding van de begeleider 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Nul-meting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 (5) 0 0 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 

2 (6) 0 1 6 0 6 5 0 0 0 0 1 0 

3 (5) 1 1 5 1 5 3 0 2 1 0 0 0 

4 (4) 0 1 4 0 3 2 0 4 0 0 2 0 

H1. Blijf rustig en geduldig bij frustratie.         Figuur 5, Houding 

H2. Laat de volwassen, rationele ‘vooringenomenheid’ los en toon emotionele  

      openheid voor de authentieke verwondering en het genieten van de leerling. 

H3. Observeer procesgericht. 

H4. Grijp de kans om leerlingen aan te moedigen om deze zintuiglijke  

      ontdekkingstocht onder woorden te brengen. 

H5. Geef leerlingen de mogelijkheid om de individuele beleving en het tempo te  

      kiezen. 

H6. Reageer empatisch en sensitief op leerlingen en ga door systematisch en actief  

      te luisteren op zoek naar hun individuele beleving. 

H7. De vooropgestelde doelstellingen van de geplande snoezelsessie zijn bekend.  

      Er wordt een bepaalde structuur gevolgd.  

H8. De mogelijkheden van de snoezelruimte zijn voldoende bekend. Het is bekend  

      hoe de aanwezige elementen bediend moeten worden.  

H9. Het programma wordt aangepast aan de individuele behoefte van de leerling. 

H10. Je bezit voldoende competenties om met communicatieve vaardigheid een  

        spanningsboog en verwondering voor de leerlingen op te bouwen en weet deze  

        ook vast te houden? 

H11. Maak duidelijke afspraken met de leerlingen waarmee je het respect voor je  

        eigen acceptatiegrens behoud.  

H12. Ben ‘echt’ en authentiek in je toenadering tot de leerlingen. 

 



Het is maar één keer voorgekomen dat er tijdens het snoezelen iemand gefrustreerd 

was. Op dat moment bleef de begeleider rustig en geduldig.  

Drie keer kwam het voor dat een begeleider emotionele openheid toonde voor de 

authentieke verwondering en het genieten van de leerling. 

Er wordt door bijna alle begeleiders procesgericht geobserveerd. Men lijkt het nog 

moeilijk te vinden om de leerlingen aan te moedigen om hun ervaringen onder 

woorden te brengen. Hiermee hangt natuurlijk ook samen dat een aantal van de 

leerlingen niet of moeilijk kan praten. Het uitten van gevoelens is moeilijk voor deze 

doelgroep. De leerlingen hebben voldoende mogelijkheid gekregen om de individuele 

beleving en het tempo te kiezen. Dit is ook één van de belangrijkste voorwaarden 

van snoezelen, zoals beschreven in hoofdstuk 2 (§ 2.2.2 en § 2.2.3) 

Collega’s vinden het nog moeilijk om systematisch en actief te luisteren waardoor ze 

een beter beeld kunnen krijgen van de individuele beleving van een leerling. 

Empatisch en sensitief reageren gebeurt vanzelfsprekend.  

De vooropgestelde doelstellingen van de geplande snoezelsessie zijn nog helemaal 

niet bekend. Hierdoor wordt er ook geen bepaalde structuur gevolgd.  

Tijdens de eerste twee snoezelsessie’s waren de mogelijkheden van de 

snoezelruimte nog helemaal niet bekend. Inmiddels weet men dit wel en zijn 

collega’s ook redelijk bekend met de bediening van de aanwezige elementen. 

Doordat men onvoldoende op de hoogte is van de individuele behoeften van de 

leerlingen, zijn mijn collega’s nog niet of nauwelijks in staat om het programma hierop 

aan te passen.  

Persoonlijk denk ik dat mijn collega’s wel voldoende competenties bezitten om met 

communicatieve vaardigheden een spanningsboog en verwondering voor de 

leerlingen op te bouwen. Dit is echter niet terug te zien in de logboeken. Hierover is 

niets geschreven. Een enkele collega heeft duidelijke afspraken gemaakt met de 

leerlingen voordat er gesnoezeld werd.  

De collega’s vinden het moeilijk om ‘echt’ en authentiek te zijn in de toenadering tot 

de leerlingen. Ze voelen zich er niet prettig bij. Dit blijkt niet uit de logboeken maar 

wel uit de informatiebijeenkomsten.  

 

 

 



4.3. INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
 

In totaal hebben er vijf informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De inhoud van deze 

bijeenkomsten waren sterk afhankelijk van de data uit de geanalyseerde logboeken.  

Daarna was er ruimte voor het stellen van vragen en kon ook ik mijn vragen aan het 

team stellen.  

 

Collega’s beschreven hun vragen ook in het logboek. De vragen heb ik terug 

gespeeld naar het team. Er was altijd wel iemand van het team die een antwoord had 

op een vraag. Op deze manier hebben collega’s elkaar geholpen. Ze hebben van 

elkaar geleerd. Ook ontstonden er naar aanleiding van enkele vragen discussies. Dat 

heeft mij geholpen om een goed beeld te kunnen vormen, van hoe de mensen 

tegenover ontwikkelingsgericht snoezelen staan, hierover meer in hoofdstuk 5.  

 

Enkele vragen die gesteld zijn: 

• Waar dient alles voor? 

• Hoe krijg ik een druk kind rustiger op de goede manier? 

• Aan welke voorwaarden dienen aanstaande snoezelaars te voldoen om 

ingedeeld te worden in het rooster? 

• Graag nog een duidelijke instructie m.b.t. de geluidsapparatuur; ook graag 

uitleg over de mogelijkheden / gebruik materialen / verlichting etc. 

• Mogen de leerlingen zelf de rust opzoeken of actie ondernemen?  

• Is het van belang om tot rust te komen of hoeft dit niet per se? 

 

 

 

4.4. VRAGENLIJSTEN 
 

In totaal zijn er drie momenten geweest dat al mijn collega’s gevraagd zijn om een 

vragenlijst in te vullen.  

De vragenlijsten werden achtereenvolgens ingevuld in week 10, 14 en 17.  

De eerste vragenlijst ging over ontwikkelingsgericht snoezelen. De tweede over de 

voorwaarden van snoezelen en de laatste was een beoordelingslijst over de 



begeleider zelf. De vragenlijsten zijn uitgedeeld op de momenten dat hierover uitleg 

was gegeven in een informatiebijeenkomst (zie figuur 1, §3.5)  

 

De gegevens van de vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlage 4. 

Nu volgt er per lijst een korte samenvatting. 

 

 

 4.4.1. Ontwikkelingsgericht snoezelen 
Van 7 collega’s heb ik deze vragenlijst terug gekregen. 

Op de vraag wat is ontwikkelingsgericht snoezelen, geven alle collega’s een 

antwoord waarin duidelijk naar voren komt dat het gaat om de individuele leerling en 

zijn of haar mogelijkheden/ beperkingen / behoeften / niveau. De aangeboden 

prikkels dienen hierop afgestemd te worden. Een enkeling noemt ook al het woord 

doelgericht. Ook blijkt het belangrijk te zijn om van te voren te bedenken wat je wilt 

bereiken met de leerling. Hoe je dit doel kunt bereiken, kun je het beste vooraf 

bedenken.  

“Ieder kind heeft een eigen manier van snoezelen nodig, ander ontwikkelingsniveau, 

andere zintuigen die geprikkeld (moeten) worden”. 

 

 

 
 

Dit komt al aardig in de buurt van mijn visie over ontwikkelingsgericht snoezelen. 

Deze collega’s hebben bewust nagedacht over hoe je ontwikkelingsgericht kunt 

snoezelen. 

 

 

Op de vraag of ze in staat zijn om ontwikkelingsgericht te snoezelen geeft het 

merendeel aan dit nog niet te kunnen. Er wordt gevraagd voor extra uitleg over de 

zintuigen. Het blijkt ook moeilijk te zijn om een doel te bepalen en te bedenken hoe 

dit bereikt kan worden. Inmiddels is het wel duidelijk dat snoezelen meer is dan 

alleen ontspannen. Er is nog meer verdieping nodig, ook in het ontwikkelingsgericht 

bezig zijn. Men is zich bewust dat het belangrijk is om ontwikkelingsgericht te 



snoezelen en wil dit ook graag goed doen. Eén collega heeft zelfs al nagedacht hoe 

je leerlingen kunt activeren in de snoezelruimte. 

“Nu let ik erop welke kinderen gaan snoezelen en welke behoeften aan prikkels ze 

hebben, op welk ontwikkelingsniveau ze functioneren en naar de leeftijd”. 

 

 

 

 

 

 4.4.2. De voorwaarden van snoezelen 

In totaal heb ik van acht collega’s, 5 leerkrachten en 3 assistentes, deze lijst terug 

gekregen. De vraag was om op te schrijven hoe ik kan zien dat er tijdens het 

snoezelen aan de voorwaarden voldaan wordt. In de logboeken heb ik niet alle 

voorwaarden kunnen terug zien. Ik was erg benieuwd of mijn collega’s wel wisten 

hoe ze hieraan zouden kunnen voldoen. Hieronder vindt u een samenvatting van de 

antwoorden die gegeven zijn. In bijlage 4.2. zijn alle antwoorden terug te vinden. 

 

 

K1  De juiste sfeer 
Voor de sfeer blijkt de inrichting erg belangrijk te zijn. Je kunt bepaalde sferen 

creëren door gebruik te maken van muziek, bepaald licht. Gemakkelijk zittende 

kleren horen hier ook bij. Verder wordt ook aan gegeven dat de temperatuur 

aangenaam moet zijn in de snoezelruimte.  

Allemaal geven ze aan dat de omgeving bepalend is voor de sfeer. Het schijnt 

belangrijk te zijn om niet te veel prikkels tegelijk aan te bieden. 

Deze beschrijvingen komen aardig in de buurt met wat ik in 2.2.1 beschreven heb. 

 

 

K2 De mogelijkheid zelf te kiezen 

De leerlingen mogen zelf kiezen. Een enkeling denkt dat de leerlingen hier extra 

begeleiding bij nodig hebben. Daarbij is het wel belangrijk om activiteiten aan te 

bieden afgestemd op de behoeftes van een leerling. Uit deze activiteiten mag de 

leerling dan een keuze maken. 



“Je volgt het kind en gaat daarin mee”. 

 

 

  

K3 De mogelijkheid zelf het tempo te bepalen 
Eigenlijk komen hier dezelfde antwoorden terug als bij K2. Als begeleider stel je je op 

aan de zijlijn. Het is belangrijk om voldoende tijd in te plannen. Het idee wordt 

geopperd om niveaugroepen te maken op sociaal-emotioneel sensopatisch gebied. 

De leerlingen moeten voldoende tijd krijgen om te ervaren. Hoe dit nu daadwerkelijk 

terug te zien is in de snoezelruimte, is mij nog niet helemaal helder.  

 

 

K4 De juiste tijdsduur 
Het is moeilijk om de juiste tijd in te plannen. Het is leerling afhankelijk. Dit moet 

getoetst worden. Het half uurtje dat nu is ingepland wordt als een beperking gezien. 

“Na een aantal keren merk je wanneer je het beste kunt stoppen (als interesse weg 

is, of net daarvoor)”. 

 

 

 

 

K5 Herhaling 

Hierbij blijkt observatie erg belangrijk te zijn. Leerlingen schijnen zelf vaak voor 

hetzelfde, het bekende te kiezen. Zowel het herhalen als de afwisseling is belangrijk.  

Ik mis dat er rekening gehouden moet worden met het feit of een leerling vertrouwd is 

met een bepaalde prikkel. Pas dan kun je een nieuwe prikkel aanbieden. Het gaat 

hier om de prikkels die je als begeleider aanbiedt. 

 

 

K6 Het selectief aanbieden van prikkels 
Hiervoor is de snoezelruimte uitermate geschikt. De prikkels kunnen daar gedoseerd 

aangeboden worden. Deze moeten dan wel aansluiten bij de hulpvraag. Eén collega 

schrijft dat gelijkwaardige groepjes leerlingen bij elkaar gezet moeten worden. Dit 



vind ik een hele goede opmerking! Hieruit maak ik op dat de leerlingen met dezelfde 

behoeftes geclusterd zouden moeten worden.  

 

 

  

K7 De juiste grondhouding 

Hier noemen collega’s wel een aantal belangrijke punten, zoals het kunnen 

aansluiten op de vraag van de leerling. Ook wordt genoemd dat rust en veiligheid de 

basis moet zijn. Een enkeling vraagt zich af hoe ver je hier in moet gaan. 

Een protocol schijnt een vereiste te zijn. Collega’s vergeten dat ze hier vooral kritisch 

naar zichzelf moeten kijken. Tijdens het snoezelen wordt verwacht dat je op een 

goede professionele manier met je eigen gevoelens kunt omgaan. 

 

 

K8 De juiste begeleiding 
Dit is voor alle collega’s moeilijk om te beschrijven. Er wordt verwezen naar de 

omschrijving van een juiste grondhouding. Ook wordt het goed voorbereiden van de 

sessie’s genoemd. Opvallend aanwezig zijn hoort hier ook bij. Een juiste omschrijving 

heb ik hier niet gelezen. 

 

 

 

Uit de antwoorden blijkt dat collega’s er wel goed over na denken. Iedereen wil het 

graag goed doen, alleen weten ze nog niet precies hoe dit moet.  

 

  

 4.4.3. Ben je klaar als begeleid(st)er? 
 

 ONVOLDOEN
DE 

MATI
G 

VOLDOEN
DE 

GOE
D 

UITSTEKE
ND 

H1 Ben je bereid om 
rustig te zijn en 
geduldig te 
blijven bij 
frustratie? 

  5 4  

H2 Ben je bereid om 
de volwassen,   5 4  



rationele 
‘vooringenomenh
eid’ los te laten 
en een 
emotionele 
openheid te 
tonen voor 
authentiek 
verwondering en 
het genieten van 
het kind? 

H3 Ben je bereid om 
procesgericht te 
observeren en 
verbaal aan te 
moedigen? 

  5 4  

H4 Grijp je de kans 
om leerlingen 
aan te moedigen 
om deze 
zintuiglijke 
ontdekkingstocht 
onder woorden te 
brengen? 

 2 6 1  

H5 Ben je bereid om 
leerlingen de 
mogelijkheid te 
geven om de 
individuele 
beleving en het 
tempo zelf te 
kiezen? 

  6 1  

H6 Ben je bereid om 
empathisch en 
sensitief op 
leerlingen te 
reageren en door 
systematisch en 
actief te luisteren 
op zoek te gaan 
naar hun 
individuele 
beleving? 

 1 5 3  

H7 Ken je 
vooropgestelde 
doelstellingen 
van je gepland 
snoezelmoment? 
Vind je het de 
moeite om een 
bepaalde 
structuur te 
volgen? 

 2 4 3  

H8 Ken je de 
mogelijkheden 
van de 
klaargemaakte 
ruimte 
voldoende? Ben 

1 3 5   



je op de hoogte 
van de bediening 
van de belichting, 
de 
muziekinstallatie, 
de 
geurverspreider, 
de 
vloeistofprojector
? 

H9 Ben je bereid om 
flexibel te zijn en 
je programma 
aan te passen 
aan de 
individuele 
behoefte? 

  5 4  

H1
0 

Bezit je 
voldoende 
competenties om 
met 
communicatieve 
vaardigheid een 
spanningsboog 
en verwondering 
voor de 
leerlingen op te 
bouwen en vast 
te houden? 

  7 2  

H1
1 

Behoud je het 
respect voor je 
eigen 
acceptatiegrens 
door met de 
leerlingen 
duidelijke 
afspraken te 
maken? 

  5 4  

H1
2 

Wil je ‘echt’ en 
authentiek zijn in 
je toenadering tot 
de leerlingen? 

  4 5  

             Figuur 6, Ben je klaar als begeleid(st)er? 

Tijdens de vijfde informatiebijeenkomst is er aan alle collega’s een lijst uitgedeeld. 

Van de collega’s werd gevraagd om kritisch naar zichzelf te kijken en vervolgens de 

beoordeling in te vullen. Van negen collega’s kreeg ik de lijst terug. De overige 

collega’s hebben niets ingevuld. Het is mij niet geheel duidelijk waarom ze dit niet 

gedaan hebben. Waarschijnlijk vinden ze het niet fijn om zichzelf te boordelen. 

Uit deze resultaten van de negen lijsten die ik wel heb terug gekregen blijkt dat deze 

collega’s gemiddeld voldoende scoren als begeleider. Ze vinden zichzelf gemiddeld 

voldoende bereid om tijdens het snoezelen aan deze houdingsaspecten te voldoen. 

 



 

 

4.5. SNOEZELPLAN 
 

Drie collega’s hebben op mijn aanvraag een snoezelplan (format, bijlage 5) ingevuld.  

Deze snoezelplannen heb ik geanalyseerd op de omschrijving van de 

probleemomschrijving en de beginsituatie (m.b.t. S.I.), het doel en hoe dit in de 

snoezelruimte vorm gaat krijgen. 

 

 

Omschrijving van de probleemomschrijving 
• X wordt afgeleid door alle prikkels uit zijn omgeving, zowel binnen als buiten 

de klas. Daarbij heeft X. problemen met het verwerken van geluiden. 

• Stereotype keuze van ontwikkelingsmaterialen. Hulpvraag: leer mij ook met 

andere materialen bezig te zijn. 

• Hij luistert vaak niet, gaat zijn eigen gang! 

 

Omschrijving van de beginsituatie 

• Bescherming bieden m.b.t. harde geluiden. 

Prikkels doseren. 

Omgevingsfactoren binnen de klas beïnvloeden is moeilijk. Hij is deelgenoot 

van de groep. Situatie in eerste instantie wijzigen, d.m.v. geregeld een één op 

één situatie te creëren waarin oefeningen worden toegepast / uitgevoerd. 

• Heel eenzijdige interesse. 

• Te veel auditieve prikkels. 

•   
Omschrijving van het doel 

• Beter kunnen omgaan met de prikkels. Het moet beheersbaar voor hem 

worden, hetgeen zijn functioneren positief beïnvloedt. 

Prikkels leren filteren. 

Aandacht op een ontspannen manier kunnen focussen, met mogelijk minder 

afleiding uit zijn omgeving. 



• Dat ze interesse heeft in meerdere materialen en niet alleen het aquarium en 

knikkerbord en dat in de klas ook haar interesse breder wordt. 

• Rust, ontspannen. 

 

Organisatie: 
• In een één op één situatie.  

De begeleider biedt veiligheid en controle. X houdt zelfcontrole. 

De begeleider biedt voldoende ruimte ten aanzien van X (tempo, biedt 

structuur, baken grenzen af). Daarbinnen; flexibel in- en aanpassen. 

In de snoezelruimte. Beginnen met 1 x per week ± 30 minuten. 

• 1 x per week 30 minuten in de snoezelruimte. Visuele prikkels hebben invloed 

op haar gedrag, daarom beginnen met weinig lichteffecten en bewust 

toepassen waar je haar in wilt prikkelen. 

• Snoezelruimte.  

 

 

Terwijl collega’s bekend zijn met het opstellen van een handelingsplan, heeft dit plan 

toch de nodige energie gekost. De verschillen zijn duidelijk zichtbaar in de 

beschrijvingen van de verschillende onderdelen. Waar twee collega’s echt de moeite 

hebben genomen om het goed op papier te krijgen, heeft één collega minder tijd 

besteed. Tijdens het invullen van plan 3, werd er veel aan mij gevraagd. Uiteindelijk 

is niet alles goed begrepen en als vanzelfsprekend ook niet goed geformuleerd.  

Het is duidelijk dat mijn collega’s hier wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.  

De mate van ondersteuning verschilt per persoon. Waarschijnlijk zal een deskundige 

op het gebied van S.I. een belangrijke bijdrage kunnen leveren.  

  

HOOFDSTUK 5 
 

CONCLUSIES 
 

In dit hoofdstuk ga ik één voor één de antwoorden op de onderzoeksvragen 

behandelen. 

 



Tijdens dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar welke kennis en houding 

leerkrachten nodig hebben om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen.  

Negen collega’s hebben een logboek bijgehouden tijdens de eerste keer snoezelen 

in de nieuwe ruimte op school (zie bijlage 3). Deze logboeken zie ik als ‘nul-meting’. 

Voor een aantal collega’s was dit de eerste keer dat ze met snoezelen in aanraking 

kwamen. Uit deze logboeken is dan ook duidelijk te zien dat men niet weet hoe te 

snoezelen. Deze logboeken zijn namelijk ingevuld voordat ik begon met de 

informatiebijeenkomsten. Deze collega’s hadden bij de ‘nul-meting’ nog nauwelijks tot 

geen kennis van en ervaring met snoezelen. 

 

 

5.1. WAT IS ONTWIKKELINGSGERICHT SNOEZELEN? 
 

Om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen is het belangrijk om te weten wat 

ontwikkelingsgericht snoezelen eigenlijk is, in hoofdstuk 2 heb ik dit uitvoerig 

beschreven. Het team heeft hier zelf ook over nagedacht, de beschrijvingen zijn terug 

te vinden in hoofdstuk 4 en bijlage 4.1. Uit deze omschrijvingen blijkt dat ieder 

ontwikkelingsgericht snoezelen op een eigen manier interpreteert en beschrijft.  

Een doel van mijn onderzoek, beschreven in hoofdstuk 1.4. was ervoor te zorgen dat 

de snoezelruimte ontwikkelingsgericht gebruikt gaat worden. Het lijkt mij dan ook van 

belang om nog een keer met z’n allen de formuleringen te bespreken en van daaruit 

één beschrijving te kiezen die het beste aansluit bij de visie van de school. Dit hoort 

niet meer bij mijn onderzoek en zal na afloop plaatsvinden. 

  
5.2. WELKE KENNIS EN HOUDING HEBBEN LEERKRACHTEN NODIG OM 
ONTWIKKELINGSGERICHT TE KUNNEN SNOEZELEN MET LEERLINGEN? 

 

Uit het literatuur onderzoek blijkt dat er toch behoorlijk wat kennis vereist is over 

snoezelen, wil dit überhaupt ontwikkelingsgericht gebeuren. Ten behoeve van de 

leerlingen moet snoezelen namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen (Hulsegge 

en Verheul, 1991). Deze voorwaarden heb ik uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2.  

Collega’s waren niet bekend met deze voorwaarden. Men heeft hier nooit over 

nagedacht. Snoezelen werd immers gezien als een ontspannende activiteit, het is tot 

op heden niet doelbewust gedaan. 



Inmiddels hebben collega’s zelf mogen ervaren dat snoezelen wel degelijk meer is 

dan ontspannen! Hierdoor zijn ze beetje bij beetje meer te weten gekomen over de 

voorwaarden van snoezelen. Deze kennis is nog groeiend. Dit blijkt uit zowel de 

logboeken (bijlage 3) als vragenlijst 2 (bijlage 4.2) die is ingevuld. Er zijn enkele 

collega’s die mij vertelden het gevoel te hebben nog te weinig te weten over hoe men 

aan de voorwaarden kan voldoen. Verdere uitleg hierover is dus een vereiste! 

 

Derie en Vanoosthuyse (2008) hebben in hun boek een overzicht gegeven, om te 

kijken of je klaar bent als begeleider om een snoezelsessie te begeleiden. Er wordt 

tijdens het snoezelen heel wat van de begeleider gevraagd en verwacht.  

Deze punten zijn terug te zien in de logboeken en zijn verder besproken tijdens de 

informatiebijeenkomsten. Een aantal collega’s heeft zichzelf beoordeeld op deze 

punten. Hieruit is op te maken waar er nog extra kennis vereist is. Sommige punten 

zorgden zelfs voor discussie. Mag je wel of niet bij een leerling op het waterbed 

liggen? Mag je wel of niet een leerling over zijn rug kriebelen? Collega’s zijn zich er 

bewust van geworden dat er heel wat van een begeleider verwacht wordt. Ze staan 

er nog niet allemaal open voor. Naar mijn mening kun je dan ook niet goed 

snoezelen. Er is afgesproken om een protocol op te stellen en ouders toestemming 

te vragen om te snoezelen met hun kind. 

 

Na de ‘nul-meting’ hebben collega’s nog enkele logboeken bijgehouden. In deze 

logboeken is te zien dat er tijdens de eerste sessie’s helemaal geen rekening 

gehouden is met de behoeften en gevoeligheden van de leerlingen.  

De betreffende collega’s geven zelf aan niet te weten wat de behoeften en 

gevoeligheden zijn van de betreffende leerlingen. In de meeste gevallen is alles in de 

snoezelruimte aangezet, zonder dat men weet wat de mogelijkheden zijn.  

Enkele collega’s hebben hier dan ook vragen over gesteld.  

 

Uit de laatste sessie logboeken blijkt dat collega’s zich meer bewust zijn van wat er 

allemaal mogelijk is in een snoezelruimte. Ze proberen rekening te houden met de 

voorkeur die een leerling heeft voor bepaalde prikkels. De prikkels worden echter nog 

niet per zintuigsysteem en gedoseerd aangeboden. Collega’s geven zelf aan nog te 

weinig kennis en ervaring te hebben over wat een prikkel met een leerling doet. Dit is 



ook terug te zien in de logboeken. Ook wordt aangegeven dat men niet weet voor 

welke prikkels een leerling gevoelig is.  

 

 

 

5.3. AAN WELKE VOORWAARDEN MOET VOLDAAN ZIJN? 
 

Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 2 moet een snoezelsessie aan een aantal 

voorwaarden voldoen wil deze ontwikkelingsgericht zijn. Volgens Derie en 

Vanoosthuyse (2008) is snoezelen een begeleid en doelgericht gebeuren. Er wordt 

afgestemd op de behoeften en gevoeligheden met betrekking tot onder andere de 

sensorische integratie, interesses en mogelijkheden van de individuele leerling.  

Het afstemmen op de behoeften en gevoeligheden met betrekking tot de S.I. is niet 

goed tot zijn recht gekomen. Collega’s hebben te weinig kennis over de S.I.. Helaas 

hebben we op school ook geen ergotherapeut die hierin gespecialiseerd is.  

Wanneer we die wel zouden hebben, zou deze persoon in samenwerking met de 

leerkracht de handelings- / snoezelplannen kunnen opstellen. Het zou fijn zijn 

wanneer de leerkracht in zijn handelen dan ondersteund wordt door middel van een 

haalbaar, gestructureerd pedagogisch stappenplan (Derie en Vanoosthuyse, 2008).  

Interactief werken op school is heel belangrijk om ontwikkeling en groei te krijgen. 

Tijdens mijn onderzoek ben ik ook interactief te werk gegaan en heb mijn collega’s 

hiertoe gestimuleerd.  

 

In dit onderzoek hebben een drietal collega’s een handelingsplan ingevuld (§4.5.).  

Twee plannen zijn redelijk goed opgesteld. Bij het invullen van het derde plan was 

erg veel hulp nodig. De betreffende collega wist niet wat er ingevuld moest worden 

en is te werk gegaan vanuit mijn uitleg over een leerling die op bepaalde momenten 

overprikkeld wordt. Dit zorgde nog eventjes voor een discussie.  

Het betreft namelijk een leerling met een diagnose Autisme en Down Syndroom.  

Wanneer leerlingen met Autisme overprikkeld worden, kunnen ze zich letterlijk 

afsluiten van de buitenwereld. Mijn collega vindt dit typisch gedrag voor iemand met 

Down Syndroom. Zulke discussies zijn heel belangrijk. Er zal echter naar een 

oplossing gezocht moeten worden voor dit gedrag  



Wederom blijkt dat het heel belangrijk is om iemand op school te hebben die een 

sensorisch profiel kan opstellen. Met behulp daarvan kunnen dan doelen 

geformuleerd worden voor een snoezelsessie. Er kan dan doelgericht gewerkt gaan 

worden, waardoor er ook systematisch nagedacht wordt over een stapsgewijze en 

logische volgorde voor de snoezelsessie. Deze manier van werken zorgt ervoor dat 

er vooraf kritisch wordt nagedacht. Tijdens dit onderzoek is er van te voren niet 

kritisch nagedacht door mijn collega’s. Ze hebben geen plan gemaakt over hoe de 

snoezelsessie eruit zou gaan zien.  

Een voorwaarden van een goede snoezelsessie is dat die moet bestaan uit een 

inleiding, kern en duidelijke afsluiting (Achterberg, 2007). Tijdens een 

informatiebijeenkomst bleek dat collega’s hier niet van op de hoogte waren. Ze waren 

zich hier niet bewust van. In één logboek is beschreven dat de leerlingen niet wilden 

stoppen.  

“Ik krijg de leerlingen niet mee als we klaar zijn. Ze blijven gewoon liggen”. 

 

 

 

Waarschijnlijk was het voor de leerlingen niet duidelijk dat de snoezelsessie voorbij 

was. Hierin hebben collega’s nog meer sturing nodig. Ze moeten nog leren en 

ervaren dat je heel eenvoudig naar het einde van een sessie toe kunt werken. 

Het bijwonen van een snoezelcursus zou niet verkeerd zijn in deze.  

  
5.4. AANBEVELINGEN 
 

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat het ontwikkelingsgericht snoezelen schoolbreed 

gedragen gaat worden. Er zal een gezamenlijke visie gevormd moeten worden.  

Door mijn onderzoek heb ik een eerste stap gezet. Mijn collega’s zijn uitgedaagd te 

reflecteren op hun houding als begeleider tijdens het snoezelen. Verder heeft mijn 

onderzoek materiaal opgeleverd dat gebruikt kan worden voor het beschrijven van 

een visie.  

 

Het heeft niet alleen met instrumentele kennis te maken om ontwikkelingsgericht te 

kunnen snoezelen. Voor een groot gedeelte heeft dit ook te maken met de houding. 

Een open houding om interactief, via kritische reflectie van elkaar te leren. 



Snoezelen moet gezien worden als een proces, waarbij observatie, terugkoppeling 

en eventueel het aanpassen van het plan als vanzelfsprekend gezien moet worden. 

Het bijhouden van een logboek lijkt mij een vereiste. Op deze manier wordt er 

doelgericht te werk gegaan, wordt er doordacht en gereflecteerd over wat, wanneer, 

waar en hoe iets selectief aangeboden kan worden. 

Leerkrachten hebben hulp nodig bij het opstellen van de handelings- / 

snoezelplannen, hiervoor lijkt mij een ergotherapeut of iemand die gespecialiseerd is 

in S.I. de aangewezen persoon. Om de kwaliteit van het ontwikkelingsgericht 

snoezelen te bevorderen is het van belang dat er interactief te werk gegaan wordt, ik 

denk dan aan een interactief proces waarbij inter-disciplinaire samenwerking en 

intervisie tussen collega’s belangrijk is.  

Uit de logboeken blijkt dat de collega’s de doelstellingen van snoezelen nog niet 

kennen. Dit is wel een belangrijke voorwaarde om ontwikkelingsgericht te kunnen 

snoezelen. Een cursus snoezelen is een aanbeveling, daar collega’s nog steeds 

behoefte hebben aan uitleg over de inrichting van de snoezelruimte en het snoezelen 

op zich zelf.  

 
HOOFDSTUK 6 
 
EVALUATIE 
 

In dit hoofdstuk evalueer ik het onderzoek.  

Hoe het gegaan is en wat ik ervan geleerd heb.  

 

 

6.1. PERSOONLIJKE REFLECTIE OP HET ONDERZOEKSVERLOOP 
 

Al voor de opleiding gestart was, had ik mijn onderwerp voor het onderzoek klaar.  

In september 2008 heb ik mijn getuigschrift Master SEN Autismespecialist mogen 

ontvangen. In het onderzoek dat ik hiervoor uitgevoerd heb, heb ik mij gericht op het 

in kaart brengen van de behoeften en de gevoeligheden van onze leerlingen met Autisme. 

Op basis daarvan heb ik doelen geformuleerd voor het snoezelen. 



Voor mij was het meteen duidelijk dat ik hiermee verder wilde. Toen begon de zoektocht. 

Wat wil ik onderzoeken en hoe moet ik dat formuleren? Welke deelvragen dragen bij aan het 

onderzoek? Dit heeft enige tijd gekost. Ondertussen was ik ook nog druk in de weer met het 

inrichten van een snoezelruimte op school. Deze snoezelruimte is van groot belang geweest in 

mijn onderzoek. Toen in januari 2009 de snoezelruimte daadwerkelijk ingericht werd had ik 

mijn literatuuronderzoek klaar en kon het echte onderzoeken beginnen. Ik had een duidelijk 

tijdsplanning gemaakt, maar wanneer je afhankelijk bent van anderen, moet je hier wel eens 

van afwijken. Dit vond ik heel moeilijk en het was ook vervelend om collega’s steeds te 

moeten vragen om de logboeken. Dit maakte het me niet gemakkelijk. Daarbij kwam ook nog 

dat ik voor het eerst een eigen groep heb. De aanvangsgroep, die heel veel energie vraagt. 

Veel van mijn vrije tijd is dan ook gaan zitten in het voorbereiden van de lessen en de 

verslaglegging. Ook hiervoor heb ik een planning gemaakt, zodat ik voldoende tijd had om 

aan het onderzoek te werken. En alsof dat nog niet genoeg was, kwamen er de 

voorbereidingen voor mijn eigen huwelijk ook nog bij.  

Misschien heb ik de eisen op bepaalde momenten wat te hoog gesteld, maar dit 

heeft er wel voor gezorgd dat het onderzoek ruim op tijd af was! 

 

Als ik terugkijk op afgelopen jaar zou ik het weer hetzelfde aanpakken. De strakke 

tijdsplanning en de afbakening van werkzaamheden per hoofdstuk heb ik als zeer 

prettig ervaren. Het was voor mij jammer genoeg niet mogelijk om voor de kerst al 

data te verzamelen, daar in januari de snoezelruimte pas geplaatst werd. Was dit wel 

het geval geweest dan had ik wat meer ruimte gehad en had ik de persoonlijke eisen 

niet zo hoog hoeven te leggen.  

 

 

 

6.2. REFLECTIE OP MIJN PERSOONLIJKE PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING 

 

Tijdens dit onderzoek heb ik geleerd dat collega’s tijd nodig hebben, om te wennen 

aan een andere manier van snoezelen. Hierbij heb ik hen hulp en advies kunnen 

bieden. Dit maakte het mij af en toe niet makkelijk, daar ik nog midden in een 

onderzoek zat waarbij ik op zoek ging naar de kennis en de houding die leerkrachten 

nodig hebben om ontwikkelingsgericht te kunnen snoezelen. Er zijn momenten 



geweest waarop ik heb moeten zeggen, “Nu kan ik je niet helpen, dit hoort bij mijn 

onderzoek”. Dit vond ik heel erg moeilijk, ik ben iemand die meteen klaar staat met 

een oplossing. Waar ik rekening mee heb moeten houden is het feit dat te veel 

aanpassingen, aanbevelingen en aandachtspunten, niet te overzien zijn voor mijn 

collega’s. Dit kost mij veel moeite, waarschijnlijk komt dit doordat ik helemaal in de 

materie zit en mijn collega’s niet. Ik vind het dan ook moeilijk om naar anderen toe 

mijn beweegredenen goed en begrijpelijk te onderbouwen. Ik blijf het gevoel houden 

niet door iedereen serieus genomen te worden. Als professional zal ik dit los moeten 

laten.  

 

 

Dit onderzoek heeft mij als professional geleerd om geregeld stil te staan bij mijn 

manier van werken. Doordat ik met zoveel dingen tegelijk bezig was, werd ik 

gedwongen om tijdens het onderzoek voortdurend bewust te zijn van de stappen die 

ik moest nemen. 

  

Verder had ik mij graag verder willen verdiepen in de doelgroep zeer moeilijk lerende 

kinderen, dit is namelijk de reden dat ik deze opleiding ben gaan volgen. Eigenlijk 

had ik gehoopt tijdens door deze opleiding wat meer kennis te krijgen wat betreft de 

verschillende ziektebeelden en syndromen, die ik binnen mijn werkplek tegenkom.  

Dit hele jaar heeft eigenlijk alleen maar in het teken van het onderzoek gestaan, ik 

heb de theorie rondom zml gemist. Mijn professionele ontwikkeling hierin vind ik niet 

voldoende. Ik voel me nog geen Specialist Speciale Onderwijszorg. 

 

Door anderen wordt ik wel gezien als specialist in snoezelen.  

Mijn collega Marike op den Camp en ik zijn gevraagd om een lezing te geven op het 

snoezelcongres in Weesp (Achterberg, 2009). Deze lezing zal hoofdzakelijk gaan 

over de Sensorische Integratie en Autisme en hoe je hier tijdens het snoezelen mee 

aan de slag kan.  

 

 

 

6.3. REFLECTIE OP MIJN ONTWIKKELING ALS ONDERZOEKER 
 



Dit onderzoek was opgebouwd uit een cyclus wat zich steeds herhaalde.  

Met behulp van de beschrijvingen uit het eerste logboek (‘nulmeting’), kon ik een 

informatiebijeenkomst voorbereiden. Op het einde van die bijeenkomst kregen mijn 

collega’s weer een nieuwe opdracht voor het invullen van het logboek. In totaal heeft 

zich dit 4 keer herhaald. Dit vergde wel enige voorbereiding en een hele strakke 

planning. Dit was voor mij geen enkel probleem, ik ben iemand die houd van 

structuur. Soms had ik wel wat veel op de planning staan, zodat ik hier in moest 

schuiven. Dit heb ik wel moeten leren tijdens dit onderzoek. Gelukkig werd ik hier 

door collega’s ook in geholpen. Af en toe werd ik door hen op mijn vingers getikt, wat 

ervoor zorgde dat ik prioriteiten ging stellen.  

Doordat ik een lange tijd met dit onderzoek bezig ben geweest werd ik gedwongen 

om in de rol van onderzoeker te blijven. Collega’s vonden het vaak fijn om van mij het 

goede antwoord te krijgen. Dit was voor mij wel moeilijk af en toe. Ik had graag 

gezien dat alles meteen goed ging, helaas was dan mijn onderzoek voor niets 

geweest.  

Tijdens mijn onderzoek heb ik mijn collega’s voortdurend gestimuleerd om interactief 

bezig te zijn. De informatiebijeenkomsten zijn hier een goed voorbeeld van. Door 

telkens met elkaar in gesprek te gaan over het ontwikkelingsgericht snoezelen is er 

groei ontstaan in de ontwikkeling hiervan. Nu ik mijn onderzoek heb afgerond, zou ik 

het toch leuk vinden om door te gaan met het begeleiden van mijn collega’s bij het 

snoezelen. Mij lijkt het heel leuk om daar videomateriaal bij te gebruiken, zodat er 

dan intervisie plaats kan vinden. 

 

 

 

6.4. CRITICAL FRIENDS 

 

Tijdens dit onderzoek heb ik feedback mogen ontvangen van twee personen binnen 

mijn onderzoeksgroep. Deze samenwerking verliep erg prettig, het is heel fijn als er 

iemand geïnteresseerd is in je onderzoek. Het ontvangen van feedback heeft mij 

enorm geholpen om alles goed te formuleren. Ook van het zelf feedback geven heb 

ik veel geleerd. Hierdoor ben ik ook door een andere bril naar mijn eigen werk gaan 

kijken. 
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BIJLAGE 2. LOGBOEKFORMATEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Logboek 4 

 

 

  

BIJLAGE 3. ANALYSE VAN LOGBOEKEN EN    
     INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
 

De logboeken zijn geanalyseerd met behulp van onderstaande lijsten. 

 

 

Kennis voorwaarden: 

K1. De juiste sfeer 

K2. De mogelijkheid zelf te kiezen 

K3. De mogelijkheid zelf het tempo te bepalen 

K4. De juiste tijdsduur 

K5. Herhaling 

K6. Het selectief aanbieden van prikkels 

K7. De juiste grondhouding 

K8. De juiste begeleiding 

 

Houding: 

H1. Blijf rustig en geduldig bij frustratie. 

H2. Laat de volwassen, rationele ‘vooringenomenheid’ los en toon emotionele  

      openheid voor de authentieke verwondering en het genieten van de leerling. 

H3. Observeer procesgericht. 

H4. Grijp de kans om leerlingen aan te moedigen om deze zintuiglijke  

      ontdekkingstocht onder woorden te brengen. 

H5. Geef leerlingen de mogelijkheid om de individuele beleving en het tempo te  

      kiezen. 

H6. Reageer empatisch en sensitief op leerlingen en ga door systematisch en actief  



      te luisteren op zoek naar hun individuele beleving. 

H7. De vooropgestelde doelstellingen van de geplande snoezelsessie zijn bekend.  

      Er wordt een bepaalde structuur gevolgd.  

H8. De mogelijkheden van de snoezelruimte zijn voldoende bekend. Het is bekend  

      hoe de aanwezige elementen bediend moeten worden.  

H9. Het programma wordt aangepast aan de individuele behoefte van de leerling. 

 

H10. Je bezit voldoende competenties om met communicatieve vaardigheid een  

        spanningsboog en verwondering voor de leerlingen op te bouwen en weet deze  

        ook vast te houden? 

H11. Maak duidelijke afspraken met de leerlingen waarmee je het respect voor je  

        eigen acceptatiegrens behoud.  

H12. Ben ‘echt’ en authentiek in je toenadering tot de leerlingen. 

 

 

3.1. NULMETING 
 

Teamleden werden gevraagd om een logboek bij te houden tijdens het snoezelen. 

Verder werd er nog geen uitleg gegeven. Wel werd verteld waar de schakelaars 

zitten en hoe de afstandsbediening werkt.  

Logboek 

Kennis 

voorwaarden 
Houding 

+ + 

1 
Waar dient alles voor? en Wat doet het met de 

leerlingen? 
0 0 

2 
Hoe krijg je een druk kind wat rustiger op de 

goede manier? 
0 0 

3 
De inrichting oogt wat klinisch, maar met de juiste 

lichteffecten valt het wel mee. 
0 0 

4 
Geen schakelaar kunnen vinden voor enkele 

voorzieningen. 
0 0 

5 Maak enkele voorbeeld snoezelmenu’s. 0 0 



6 

Aan welke voorwaarden dienen aanstaande 

snoezelaars te voldoen om ingedeeld te worden in 

het rooster. 

0 0 

7 Wat kun je met de lichtgevende slierten? 0 0 

8 

Graag nog een duidelijke instructie m.b.t. de 

geluidsapparatuur; ook graag uitleg over de 

mogelijkheden / gebruik materialen / verlichting 

etc. 

0 0 

9 
Ik krijg de leerlingen niet mee als we klaar zijn. Ze 

blijven gewoon liggen. 
0 0 

 

3.1.1. INFORMATIEBIJEENKOMST 1 

 

Collega’s zijn zeer onder de indruk van de snoezelruimte. Ze hadden niet gedacht 

dat het zo mooi zou zijn.  

Enkele reacties waren: “Ik heb er zelfvan genoten!”, “Ik werd er heel rustig van.”,  

“Het is net of je in een andere wereld komt.” 

Deze reacties verklaren meteen waarom er nog niets over de leerlingen is 

geschreven. Ze hebben daar helemaal geen tijd voor gehad, omdat ze zelf zo onder 

de indruk waren.  

De collega’s vonden het ook erg fijn om deze eerste ervaringen met elkaar te delen. 

Er werd gesproken over de invloed van het snoezelen op het welbevinden van een 

leerling. Dat collega’s hier over nadenken vind ik al heel goed.  

Een enkeling vraagt zich wel af of snoezelen voor elke leerling geschikt is. Hieruit 

ontstond een discussie. Snoezelen is voor iedereen! Ook wij volwassenen 

snoezelen. ‘Lekker met een boek op de bank’, ‘Naar de sauna”. Niet iedereen is het 

hiermee eens. 

 

De opdracht voor het volgende logboek is om te observeren wat de leerlingen doen. 

 

 

 

3.2. LOGBOEK 1 
 



Logboek 

Kennis 

voorwaarden 
Houding 

+ + 

1 

X1 gaf aan het leuk te vinden, hij werd er rustig 

van 

X2 vond het waterbed het fijnste. Hij vond de 

muziek  

erg mooi. 

X3 gaf aan nog een keer terug te willen, ze vindt 

het waterbed het leukste. 

1 

2 

4 

5 

2 

Alle drie de leerlingen zijn eerst heel druk. Ze 

gaan overal in en op. X1 gaat op het waterbed 

staan en voelt de beweging / trilling, ze vraagt met 

haar ogen, Wat is dit? Gaat vervolgens onder het 

dekbed liggen en betrekt X2 hier ook in. Ze liggen 

even rustig met z’n tweeën, gaan vervolgens 

samen in de ballenbak. X1 gaat dan weer op het 

bed liggen maar wordt gestoord door X3. X1 geeft 

aan te willen blijven slapen, ze vindt het heel fijn 

zegt ze. 

 

Mogen de leerlingen zelf de rust opzoeken of actie 

ondernemen?  

Is het van belang om tot rust te komen of hoeft dit 

niet per se? 

1 

2 

3 

5 

3 

4 

5 

6 

3 

X1 geniet van de ballenbak, hij gooit met ballen. 

Speelt met de knuffels en gaat dan op het 

waterbed liggen. Hij kruipt onder het dekbed en 

gaat op z’n buik liggen. 

X2 lijkt de warmte van het waterbed fijn te vinden, 

zegt dit ook. 

X3 gaat op het waterbed zitten en kijkt rond. Ik 

geef hem de knuffelvis waar geluid in zit, hier 

speelt hij een tijdje mee. Wanneer ik hem zeg te 

gaan liggen doet hij dit terwijl hij nog steeds met 

de vis speelt. 

1 

2 

4 

6 



4 

X1 gaf steeds aan hoe alles moest, welke 

knoppen aan moesten voor de muziek, lampen 

enz… Daarna ging hij rustig liggen op de deken 

die hij op de grond gelegd had.  

X2 ging heel ontspannen in de ballenbak liggen, 

hij had twee knuffels meegenomen die hij 

vasthield. 

X3 ging spelen met de actieve wandpanelen en 

daarna met de gekleurde lichtslingers. 

1 

2 

3 

5 

5 

X1 kan in eerste instantie niet zelf iets gaan doen. 

Is verbaal heel stereotiep. Toch lukt het haar 

uiteindelijk om op het waterbed te kruipen. Ze blijft 

mijn naam roepen. X1 en X2 gaan samen stoeien 

op het waterbed. Daarna gaat X1 met ballen 

gooien.  

X2 loopt onrustig heen en weer. Gaat met de deur 

spelen (open/dicht). Gaat op de bol staan. Loopt 

langs de activityborden. Kruipt in en uit het 

ballenbad. Kruipt naar de bubbelbuis. Een en al 

onrust. Dan gaat ze ook met ballen gooien. 

Tijdens deze sessie heb ik de leerlingen zelf laten 

kiezen, alles is goed wat ze doen. Ik heb me 

afzijdig gehouden terwijl ik observeerde.  

1 

2 

3 

3 

5 

 

 

 

3.2.1. INFORMATIEBIJEENKOMST 2 

 

Logboek 1 is besproken. Het lijkt alsof collega’s zich meer bewust zijn van de sfeer 

die in de snoezelruimte heerst. Collega’s beamen dit. Ze kijken anders tegen het 

snoezelen aan. Ze merken dat het merendeel van de leerlingen er rustig wordt. 

 

Vandaag heb ik uitgelegd hoe de bediening van de snoezelruimte werkt.  

Iedereen heeft een blaadje gekregen waar op staat hoe de afstandsbediening 

(bijlage 6) werkt. 



Verder hebben ze informatie (bijlage 7) gekregen over de materialen in de 

snoezelruimte. Het is belangrijk dat collega’s weten welke prikkel een leerling ervaart 

als hij op bed ligt, in de ballenbak zit enz… 

 

Collega’s hebben een blaadje gekregen met 2 vragen: Wat is ontwikkelingsgericht 

snoezelen? en Ben ik in staat om ontwikkelingsgericht te snoezelen?, leg uit… 

Ik merkte dat een aantal collega’s dit antwoord graag van mij hadden gekregen. 

Ik heb uitgelegd dat ik het belangrijk vind dat ze hier zelf over nadenken. Dit zorgt 

namelijk voor een stukje bewustwording tijdens het snoezelen zelf.  

 

Verder heb ik gevraagd om eens te kijken naar de combinatie leerlingen die samen 

gaan snoezelen. Kijk naar de behoeftes van de leerling! 

 

 

  
3.3. LOGBOEK 2 
 

Logboek 

Kennis 

voorwaarden 
Houding 

+ + 

1 

X1 wilde graag op het waterbed maar werd een 

beetje druk door X2. Ze wilde beide de deken 

hebben. Toen ik bij hem ging liggen op het 

waterbed werd hij rustig. Ik had mijn arm om hem 

heen geslagen. Hij gaf aan dit fijn te vinden. 

X2 wilde graag op het waterbed, maar daar lag X1 

ook, daar werd ze erg druk van. 

X3 ging in de ballenbak liggen, hij werd hier heel 

rustig van. 

X1 en X2 zijn geen goede combinatie samen.  

1 

2 

7 

3 

5 

6 

 

2 

X1 gaat in het begin van de ballenbak naar het 

waterbed en weer terug. Uiteindelijk heeft hij lang 

en erg rustig op het waterbed gelegen. Later heeft 

hij samen met X2 op het waterbed gelegen.  

Ze waren heel rustig. 

1 

2 

3 

5 

7 

2 

3 

5 

6 



Als X3 de snoezelruimte binnenkomt, zegt ze “Hier 

moet ik rustig worden”. Vol verbazing loopt ze 

rond. Ze vindt het prachtig. “Kijk wat mooi 

allemaal”. En is inderdaad heel rustig gebleven.  

Een heel fijn groepje om mee te snoezelen. 

 

3 

X1 Heeft samen met mij op het waterbed gelegen, 

was rustig en erg blij, na 15 min. begon ze tegen 

me aan te stampen. Ze was nog steeds heel blij, 

het lukte haar niet om toe te geven aan haar 

gevoel.  

X2 heeft de hele sessie in de ballenbak gelegen. 

X3 Heeft rustig op en neer gelopen van ballenbak 

naar waterbed. Heeft nog even met de knuffels uit 

de tastdoos op het waterbed gelegen.  

1 

2 

3 

5 

7 

3 

5 

11 

 

4 

X1 gaat naar het ballenbad, héél actief, hij gooit 

met ballen en met knuffels. Gaat naar het 

waterbed, ligt onder de deken. Hij wordt druk van 

de trillingen, kiest dan toch weer voor het 

ballenbad. 

X2 Gaat ook naar het ballenbad. Véél lachen en 

doet mee met X1. Als X1 een bal naar hem gooit, 

gooit X2 terug. Hij durft niet te zeggen dat hij dat 

niet eigenlijk niet wil. Hij blijft ook lachen als hij op 

het waterbed ligt. Hij weet zich geen houding aan 

te nemen en doet het gedrag van X1 na. 

1 

2 

3 

5 

7 

3 

5 

6 

5 

Vandaag wat later kunnen starten omdat er een 

andere groep in de snoezelruimte was. X1 was 

hierdoor erg onrustig. Vliegt op het ballenbad af en 

gaat vervolgens vrij snel naar het waterbed. 

X2 volgt hem en wil rustig gaan liggen maar krijgt 

hier de kans niet voor omdat X1 alleen maar aan 

de dekens trekt en met een kussen naar X2 gooit. 

X2 lacht hierom maar voelt zich niet op zijn 

gemak. Hij durft niet tegen X1 te zeggen dat hij dit 

niet wil. Als ik tegen X1 zelf dat hij hiermee moet 

1 

2 

3 

7 

3 

5 

6 



ophouden zegt hij dat hij een soldaat is! En weer 

moet X2 lachen. 

Persoonlijk denk ik dat het voor X1 geen zin heeft 

om samen met een andere leerling te gaan 

snoezelen. Voor hem is het fijner om individueel te 

gaan. Voor X2 is de combinatie met X1 niet goed, 

hij zou wel kunnen genieten van het snoezelen in 

combinatie met een andere leerling. 

6 

X1 draait aan het knikkerbord en gaat vervolgens 

bij het aquarium kijken, als het bord bijna stil staat 

draait ze weer opnieuw en gaat weer naar het 

aquarium. 

X2 en X3 liggen samen op het bed en gaan 

vervolgens naar de ballenbak. Ze zijn erg actief, 

ook op het waterbed; lachen, praten, draaien van 

rug naar buik, zitten en spelen met de knuffels op 

het bed. X1 komt tussendoor ook even op het bed 

liggen met X2 en X3, maar gaat daarna weer terug 

naar het knikkerbord en aquarium. 

Een erg leuk groepje om mee te snoezelen.  

1 

2 

3 

5 

7 

3 

5 

6 

 

 

3.3.1. INFORMATIEBIJEENKOMST 3 
 

De logboeken zijn besproken. 

Leerlingen krijgen de ruimte om zelf te kiezen en het tempo te bepalen. Dit is ook 

heel belangrijk tijdens het snoezelen. De leerling heeft de regie. Er is gekeken naar 

de combinatie van leerlingen. Een aantal collega’s merkt op dat bepaalde 

combinaties van leerlingen, niet fijn zijn. Ze hebben onderling andere behoeftes. 

Collega’s blijven tijdens het snoezelen rustig en op de achtergrond. Ze reageren 

empatisch en sensitief op leerlingen. Collega’s geven aan niet te weten hoe ze een 

juiste combinatie van leerlingen moeten maken.  

Ze willen graag meer informatie over de zintuigen. Deze uitleg hebben ze gekregen 

en wel op papier (bijlage 8), zodat ze te allen tijde iets terug kunnen zoeken. 

 

Opdracht; speel met de materialen in de ruimte, gebruik de afstandsbediening.  



Zet niet alles tegelijk aan. Observeer hoe de leerling hierop reageert. Welke prikkel 

zoekt de leerling op? 

 

 

 

3.4. LOGBOEK 3 

 

Logboek 

Kennis 

voorwaarden 
Houding 

+ + 

1 

X1, eerst oriënteren. Kiest dan voor het ballenbad. 

Wordt heel actief, praat veel. Ze komt helemaal 

los.  

Zoekt dan de rust op van het waterbed, ze geniet 

van de trillingen. De laatste 5 min. gaat ze nog 

even terug in de ballenbak en wordt weer actief. 

X2, eerst oriënteren. Kiest voor de ballenbak. Is 

heel actief samen met X1. Gaat dan naar het 

waterbed en moet alleen maar lachen. Tot slot 

gaat ze weer terug naar de ballenbak, ze gaat er 

helemaal in liggen en geniet ervan. 

X3, Gaat absoluut niet in de ballenbak, voelt wel 

met de handen aan de ballen. Ze geniet in haar 

eentje van het waterbed en komt helemaal tot rust. 

Gaat daarna naar de activityborden en speelt 

vooral met het knikkerdraaibord. 

1 

2 

3 

5 

7 

3 

5 

6 

 

2 

X1 gaat rechtstreeks naar het waterbed, toen de 

bubbelunit aanging: verbazing en bewondering. Ze 

is eventjes in de ballenbak geweest. Pakt daarna 

een knuffel en gaat terug op het waterbed liggen. 

Eventjes slapen. De laatste minuten samen met 

X2 de activityborden ontdekt. 

X2 gaat op de rand van het waterbed zitten. “Ik 

zak daar doorheen”, voorzichtig gaat hij naar de 

ballenbak. Hij gaat eerst zitten, maar verdwijnt 

1 

2 

3 

7 

2 

3 

4 

5 

6 



daarna helemaal onder de ballen. Hij gaat nog 

even terug naar het waterbed, maar hij vertrouwt 

het niet…hij voelt voorzichtig met zijn hand. 

Toen de sessie was afgelopen ging hij bijna op het 

waterbed liggen. 

3 

X 1 reageert meteen op het feit dat er minder 

lampen aan zijn. Begint hierdoor ook te gooien 

met ballen in de ballenbak. Trekt vervolgens het 

schapenvacht over zich heen en kruipt door de 

ruimte. Gaat dan in de ballenbak liggen (hij merkt 

niet dat het licht aan gaat). X1 wordt duidelijk 

onrustig van wisseling lichteffecten. Bij andere 

lichtcombinaties reageert hij wel, zodra het licht 

aan gaat bij het knikkerbord, gaat hij er naar toe 

en draait aan het bord, dit is wel van korte duur. 

1 

2 

3 

6 

7 

1 

3 

5 

8 

 

4 

X1 reageert op het lichteffect, gaat altijd bij 

binnenkomst naar het knikkerbord, maar doordat 

de lampen daar niet aan zijn gaat ze naar de 

blacklight hoek. Kijkt naar de veranderingen van 

de kleuren en kijkt vervolgens naar de muur waar 

de vloeistofprojector op gericht is. Voelt aan de 

muur. Als de lamp van de knikkerbol aan gaat 

draait ze eraan en gaat vervolgens naar het 

aquarium waar nu ook de lamp is. 

1 

2 

3 

6 

7 

3 

5 

6 

8 

9 

 

5 

X1 draait aan het knikkerdraaibord. Gaat plat op 

het bed liggen. Maakt hoge geluiden. Houdt het 

knikkerdraaibord draaiende. Komt naar mij toe en 

geeft aan dat zij in de stoel wil zitten. X1 is 

helemaal in zichzelf en met zichzelf bezig. Ze lijkt 

plezier te hebben. 

1 

2 

3 

7 

3 

5 

6 

 

 

 

 

3.4.1 INFORMATIEBIJEENKOMST 4 
 

Logboeken besproken. 



Het blijkt toch nog moeilijk te zijn om te beschrijven welke prikkel een leerling 

opzoekt. Dit heeft meer tijd en uitleg nodig! Ik zie wel dat er gerichter geobserveerd 

wordt. 

Verder heb ik gevraagd wat de rol van de begeleider is tijdens het snoezelen. 

Snoezelen is namelijk iets wat je samen doet.  

Dit is voor een groot aantal van de collega’s een struikelblok. Ze zouden het wel 

goed willen doen, maar voelen zich er niet prettig bij. “Wat als er iemand binnenkomt 

en ik lig met een leerling op bed?” “Wat vinden de ouders hiervan?”  

 

Snoezelen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn kort besproken met 

de collega’s. Daarna hebben ze de mogelijkheid gekregen om op papier aan te 

geven hoe de voorwaarden van snoezelen tot uiting komen in een snoezelsessie 

(bijlage 4.2.). 

 

Opdracht; Wat doe jij als begeleider in de snoezelruimte? 

  
3.5 LOGBOEK 4 
 

Logboek 
Houding 

+ 

1 

Duidelijke afspraken gemaakt, er mag niet met 

ballen gegooid worden. 

Ik heb de leerlingen zelf laten kiezen uit de 

zintuigdozen. 

Ik heb gespeeld met het licht.  

3 

8 

11 

 

2 

Speelmateriaal aanbieden. 

De begeleider bepaalt de keuze van de lichteffecten 

en dit beïnvloed weer de keuze van de leerling. 

3 

5 

8 

3 
Observeren (wat doen de prikkels met de leerling). 

Begeleiden en laten ervaren. 

2 

3 

5 

6 

8 

 



4 
Observeert en houdt afstand. Corrigeert de omgang 

met materiaal. 

3 

5 

6 

8 

11 

 

 

 

 

3.5.1 INFORMATIEBIJEENKOMST 5 

 

Logboeken besproken.  

Ik ben nog even teruggekomen op de rol van de begeleider. Er is besloten dat er in 

het nieuwe schooljaar een protocol wordt opgesteld en dat ouders toestemming 

moeten verlenen voor het snoezelen van hun kind. Dit gaf collega’s rust, een aantal 

collega’s voelde zich echt niet prettig tijdens het snoezelen. Dit is natuurlijk niet goed, 

dit belemmert het bieden van de juiste begeleiding. 

Verder hebben ze zichzelf als begeleider mogen beoordelen (bijlage 4.3.). 

 

Na afloop heb ik met een drietal collega’s een afspraak gemaakt over het invullen 

van een snoezelplan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIJLAGE 4. ANALYSE VAN DE VRAGENLIJSTEN 
 

 

4.1. ONTWIKKELINGSGERICHT SNOEZELEN 

 



Wat is ontwikkelingsgericht snoezelen? 
• Uitgaande van het kind met al zijn mogelijkheden / beperkingen binnen een 

snoezelruimte bepaalde prikkels selecteren en ermee manipuleren, zodat de 

aandacht en interesse van het kind kan worden gestuurd. Daarbij moet de 

gemoedstoestand van het kind steeds goed geobserveerd worden. 

Voorwaarde is dat de snoezelruimte een gezellige, rustgevende en vertouwde 

ruimte is, waarin het kind volkomen op zijn gemak is en zich veilig voelt. Een 

ruimte met zachte, rustige geluiden er mogen geen onverwachte 

gebeurtenissen plaatsvinden. 

• Doelgericht snoezelen: 

Prikkelen van o.a.:  - visuele zintuig 

 - gehoorzintuig 

 - tactiele zintuig 

 - reukzintuig 

 - smaakzintuig 

 - enz… 

 Op maat aanbieden van prikkels bij de leerlingen. Insteken op het niveau en  

gedrag van de leerling. 

• Ieder kind heeft een eigen manier van snoezelen nodig, ander 

ontwikkelingsniveau, andere zintuigen die geprikkeld (moeten) worden. 

Kinderen die gestimuleerd moeten worden om actief te worden en kinderen 

die juist ontspanning nodig hebben om rustig te worden enz… 

• Snoezelruimte aanvullen met behoeften van het kind en afhankelijk van de 

belemmering van het kind of de hoeveelheid kinderen. Om op deze manier de 

kinderen te prikkelen tot activiteit of juist tot rust/ ontspanning. 

• Zodat je leert omgaan met bepaalde situaties en jezelf. Hieruit kun je leren en 

voel je je sterker. 

• Ik denk dat het sterk afhangt met welke leerling er gesnoezeld wordt en wat je 

met de leerling wilt bereiken. Bijv. een drukke/ hyperactieve leerling die je 

rustig wil krijgen moet je denk ik niet te veel prikkels aanbieden. Een leerling 

die juist wat actiever mag worden bied je meer prikkels aan en je zou meer 

gebruik kunnen maken van de losse materialen die er zijn. 

• Snoezelen met een doel, op een bewuste vooraf bedachte manier. Bijv. 

bevorderen rust in het lijf, als iemand de hele dag wiebelt. Het lijkt me dat je 



dan moet gaan kijken welke prikkels voor rust/ onrust bij de leerling zorgen, 

zodat je van de juiste prikkels gebruik kunt maken. En in welke volgorde en op 

welk tijdstip. 

 

Ben ik in staat om ontwikkelingsgericht te snoezelen? Leg uit… 
• Door met licht, geluid en materialen te experimenteren kan ik de activiteiten 

enigszins sturen. Maar: uitgangspunt blijft het kind. Het kind zijn interesse en 

de reactie op mijn manipulaties met materialen blijft centraal staan. Alles moet 

veilig blijven. Daarnaast wil ik als begeleider onopvallend aanwezig zijn. 

Kinderen hoeven zich niet in te houden of anders te gedragen omwille van mij.  

 

Spelen met licht, geluid en verschillende materialen: 

• Door meer licht te maken kan ik het kind activeren, door het licht 

te dempen wordt de rust groter. 

• Door muziek harder te zetten stimuleer ik de leerlingen tot 

activiteiten waarbij mee lichaamsbeweging gebruikt wordt; door 

geluid te dempen keert de rust weer. 

• Door bepaalde hoeken of elementen meer in het licht te zetten of 

te activeren, zal de aandacht daar meer naar uitgaan. Door de 

elementen weer uit te zetten roep ik ook weer reactie op. 

• Bepaalde materialen dagen de kinderen uit actiever te worden, 

terwijl andere materialen het kind meer terugwerpen op zichzelf. 

• Ja, middels uitleg, verdieping en ervaring lukt het mij ontwikkelingsgericht te 

snoezelen. 

• Ja, maar ik zal me er nog mee in moeten verdiepen. Ik heb wel duidelijk dat 

snoezelen veel meer is dan ontspannen. 

• Ik zou het fijn vinden om nog een keer uitleg te krijgen over de zintuigen. Nu 

let ik erop welke kinderen gaan snoezelen en welke behoeften aan prikkels ze 

hebben, op welk ontwikkelingsniveau ze functioneren en naar de leeftijd. 

• Ik denk van niet aangezien ik het moeilijk vind om samen met iemand te 

snoezelen. Bij mij komt dan het gevoel van moeten naar boven en dat vind ik 

niet passen bij snoezelen.  

• Ik denk op den duur wel, maar ik weet er nu nog te weinig over om 

ontwikkelingsgericht bezig te zijn. Al doende leert en ervaart men. 



• Nog niet helemaal, ik zou het graag doen, vind het echter moeilijk ‘t doel te 

bepalen en de weg ernaar toe… Voel me dus niet overtuigd in mijn handelen. 

Vind het prettig om (evt. in samenwerking met Miranda) een 

ontwikkelingsgericht plan op te stellen, zodat ik er wat meer kijk op krijg. Ben 

wel overtuigd dat het heel belangrijk is en wil het graag op een goede, 

bewuste manier doen. 

 

 

 

4.2. DE VOORWAARDEN VAN SNOEZELEN 

 
K1 De juiste sfeer 

• Omgeving vooraf aanpassen. 

• Niet te veel prikkels tegelijk. Rust bieden door geen of relevante muziek. Zacht 

licht. 

• Starten met weinig licht, weinig prikkels. Daarna andere prikkels aanbieden. 

Soms weer uitschakelen en weer aan om aandacht er te vestigen (dit werkt!) 

Vooraf aankondigen dat we met weinig licht beginnen. 

Afspreken; eerst individueel, niet samen. 

• Muziek aanzetten. 

Bubbelunit aanzetten. 

Lampjes aan of uit. 

• Sfeervolle verlichting. 

Rustige muziek. 

Gemakkelijk zittende kleding. 

Niet te koud of te warm. 

• Uitgaande van het kind waarmee je gaat snoezelen, pas je de prikkels aan. In 

eerste instantie steek je in / pas je je aan, aan het gedrag van het kind. 

• Met het beoogde doel voor ogen spelen bij snoezelen, licht en geluid een 

belangrijke rol. Dit kan de zintuigen prikkelen en is belangrijk voor de sfeer. 

• De snoezelruimte is een geschikte plek om verschillende sferen te creëren. De 

sferen prikkelen verscheidene zintuigen. 

 

K2 De mogelijkheid zelf te kiezen 



• Je volgt het kind en gaat daarin mee. 

• Alle activiteiten aanbieden op hun behoeften. Hier kunnen ze dan uit kiezen. 

• (beetje) Sturen is voorwaarde voor aandacht (na observatie van leerling!!!) 

• Vragen wat hij/zij wil. Zelf muziek kiezen, liever aan of uit. Het is belangrijk om 

de leerling zelf te laten kiezen, anders bereik je niet je doel. 

• Dit kan niet iedereen zelf sturen. 

Te veel prikkels kan leiden tot overprikkeling. 

Van te voren bespreken met de leerling wat ze willen / verwachten. 

• De regie is in handen van de leerling. Aanbieden van afwisseling is belangrijk / 

nieuwe prikkels laten ervaren, om niet te blijven hangen in hetzelfde. 

• De leerling moet voor zover mogelijk zelf kunnen aangeven wat hij/ zij prettig 

en fijn vindt. Kan dit niet of twijfel je als begeleider dan kun je zelf de touwtjes 

in handen nemen en zo de door jezelf bepaalde doelen bereiken. 

• Veel leerlingen hebben extra moeite met het maken van keuzes. Vooral in 

nieuwe onbekende situaties, zoals de snoezelruimte. In het begin kan het 

daarom noodzakelijk zijn om voor de leerling te kiezen en of regie te geven. 

 

K3 De mogelijkheid zelf het tempo te bepalen 

• Je stelt je op aan de zijlijn en waar nodig participeer je. 

• Goed observeren of een leerling reageert op de prikkels, hoe het kind reageert 

en hierop inspelen. 

• Ik volg de leerling en speel erop in. Soms bij onrust, stuur ik de leerling naar 

een andere activiteit, door bijv. een lamp aan of uit te doen. Zo weinig mogelijk 

corrigeren door verbaal in te grijpen. 

• Je kan bijv. beginnen met ’t waterbed om vervolgens bij navraag leerling een 

volgende prikkel aan te beden of juist een prikkel weg te laten. 

• Voldoende tijd inplannen. Niveaugroepen maken op sociaal-emotioneel-

sensopatisch gebied. 

• Leerlingen de tijd geven om te ervaren. 

• Zie zelf kiezen. 

• Het is wenselijk dat de leerling voldoende tijd krijgt om te ervaren. 

 

K4 De juiste tijdsduur 
• Volg het kind, indien nodig stoppen of uitbreiden. 



• Na een aantal keren merk je wanneer jet het beste kunt stoppen (als interesse 

weg is, of net daarvoor). 

• Time-timer werkt heel goed. Ongeveer 20 minuten met kleine groep. 

• Het is moeilijk om de juiste tijd in te plannen. De ene ‘drukke’ leerling heeft ’t 

misschien ’s middags nodig om tot rust te komen, terwijl een andere leerling 

misschien ’s morgens juist geactiveerd moet worden.  

• Leerling afhankelijk, dit is per onderdeel verschillend. Dit moet getoetst 

worden. 

• Afhankelijk van de leerling. 

• De leerlingen moeten de tijd hebben om te ontdekken wat voor hun prettig en 

stimulerend is. Vooral in de beginfase. 

• Een half uurtje is een beperking! 

 

K5 Herhaling 

• Probeer het programma in de basis hetzelfde te houden en in de marge de 

variatie aan te brengen. 

• Ook hier goed observeren wanneer een leerling herhaling nodig heeft. 

• Leerlingen hebben zelf de keuze en kiezen dan ook vaak voor hetzelfde, 

steeds weer opnieuw. 

• Ik denk dat leerlingen de tijd moeten krijgen om te wennen aan deze manier 

van ‘ontspanning’. Ontspannen kan je niet zomaar, dat moet je leren. 

• Zeker aan de orde. 

Kiezen vaak ook voor het bekende en ook wat ze als prettig ervaren 

Weer aansturen van activiteiten / mogelijkheden. 

• Herhalen maar ook afwisselen is belangrijk. 

• Dit geldt niet voor alle leerlingen, dit ligt aan het niveau. 

• Dit verwacht je bij leerlingen met een verstandelijke beperking. Leerlingen met 

autisme kunnen bepaalde prikkels vaak heel snel verwerken 

 

K6 Het selectief aanbieden van prikkels 
• Probeer materiaal te kiezen welke passen bij de hulpvraag.  

‘In den beschrenkung zeigt sich der Meister’. 

• Alleen activiteiten aanbieden die voor de betreffende leerling in aanmerking 

komen. Desnoods deze nog opsplitsen in verschillende keren. 



• Zie de juiste sfeer. 

• Kan chaotisch zijn, maar dit geldt niet voor iedereen. Ik denk ook dat er 

leerlingen zijn die juist geactiveerd moeten worden. Maar er is natuurlijk een 

vrij grote groep die te veel prikkels ontvangt en deze niet goed kunnen 

plaatsen, dit zorgt voor chaos. Snoezelen moet dus echt op maat. 

• Rust om dit selectief aan te bieden.  

Sommige leerlingen hebben het vermogen niet om selectief te zijn. 

Gelijkwaardige groepjes leerlingen bij elkaar zetten. 

• Er zijn leerlingen die apathisch zijn en die mogelijk geprikkeld dienen te 

worden. Dit kan tijdens het snoezelen prima. 

• Als begeleider moet je kijken naar het niveau en de prikkels die een leerling 

aan kan of waarvan je vindt dat je bepaalde prikkels bij leerlingen moet 

stimuleren. 

• In de snoezelruimte heb je de mogelijkheid om prikkels gedoseerd aan te 

bieden. 

 

K7 De juiste grondhouding 
• Laat de leerling de mate van … bepalen. 

• Bijv. door een leerling te volgen in de activiteit. Nadoen wat de leerling doet of 

juist voordoen bij leerlingen met een afwachtende houding. Uitdagen om zelf 

iets te doen. Verschilt per leerling. 

• Rust, veiligheid = basis. 

• Je moet goed kunnen aansluiten op de vraag van de leerling wat betreft 

interesse. Maar; lichamelijk contact vind ik hierbij een discutabel onderwerp. 

Het is belangrijk, of kan belangrijk zijn, maar in welke mate mag/ kan je hierin 

meegaan. 

• Intieme omgeving. 

Veelal 1 op 1. 

Samenstelling groepje leerlingen homogeen. 

Protocol is vereist!!! 

• Afhankelijk van de leerling. Het zou heel mooi zijn, dat er middels snoezelen 

interactie ontwikkeld wordt. 

• Een lastige vraag! Hoe ver ga je hierin? 



• Dit is sterk afhankelijk van de leerling en/of de hulpvraag. De relatie kan bijv. 

nodig zij om het snoezelen te introduceren en af te bouwen. Je relatie moet 

zodanig zijn dat de leerling zoveel mogelijk vrijheid behoud om prikkels op te 

kunnen doen. 

 

K8 De juiste begeleiding 

• Je moet heel goed de sessie’s voorbereiden en je verdiepen in de hulpvraag 

van het kind. De juiste begeleiding vergt wel specialisme!!! 

• Zie hierboven. 

• Onopvallend aanwezig zijn, volgen, rustig, extra prikkels aanbieden of juist 

minder. 

• In ieder geval : - Niet bepalend zijn 

- Leerling stukje ‘regie’ geven 

- Je mond houden als een kind rustig is, op achtergrond  

   blijven, indien nodig 

- ook overgang snoezelen >>> klas in rust! 

• Goede afspraken en je lekker voelen met elkaar. 

• Afhankelijk van de leerling waar je mee gaat snoezelen en het doel je beoogt. 

• Héél belangrijk 

• Afstemmen op de individuele leerling. 

 

  
4.3. BEN JE KLAAR ALS BEGELEID(ST)ER? 
 

 

H1. Ben je bereid om rustig te zijn en geduldig te blijven bij frustratie? 

• 5 collega’s scoren voldoende. 

• 4 collega’s scoren goed. 

H2. Ben je bereid om de volwassen, rationele ‘vooringenomenheid’ los te laten en  

een emotionele openheid te tonen voor authentiek verwondering en het genieten van 

het kind? 

• 5 collega’s scoren voldoende. 

• 4 collega’s scoren goed. 

H3. Ben je bereid om procesgericht te observeren en verbaal aan te moedigen? 



• 5 collega’s scoren voldoende. 

• 4 collega’s scoren goed. 

H4. Grijp je de kans om leerlingen aan te moedigen om deze zintuiglijke 

ontdekkingstocht onder woorden te brengen? 

• 2 collega’s scoren matig. 

• 6 collega’s scoren voldoende. 

• 1 collega scoort goed. 

H5. Ben je bereid om leerlingen de mogelijkheid te geven om de individuele beleving 

en het tempo zelf te kiezen? 

• 6 collega’s scoren voldoende. 

• 3 collega’s scoren goed. 

H6. Ben je bereid om empathisch en sensitief op leerlingen te reageren en door 

systematisch en actief te luisteren op zoek te gaan naar hun individuele beleving? 

• 1 collega scoort matig. 

• 5 collega’s scoren voldoende. 

• 3 collega’s scoren goed. 

H7. Ken je vooropgestelde doelstellingen van je gepland snoezelmoment? Vind je 

het de moeite om een bepaalde structuur te volgen? 

• 2 collega’s scoren matig. 

• 4 collega’s scoren voldoende. 

• 3 collega’s scoren goed. 

H8. Ken je de mogelijkheden van de klaargemaakte ruimte voldoende? Ben je op de 

hoogte van de bediening van de belichting, de muziekinstallatie, de geurverspreider, 

de vloeistofprojector? 

• 1 collega scoort onvoldoende. 

• 3 collega’s scoren matig. 

• 5 collega’s scoren voldoende. 

H9. Ben je bereid om flexibel te zijn en je programma aan te passen aan de 

individuele behoefte? 

• 5 collega’s scoren voldoende. 

• 4 collega’s scoren goed. 

H10. Bezit je voldoende competenties om met communicatieve vaardigheid een 

spanningsboog en verwondering voor de leerlingen op te bouwen en vast te houden? 

• 7 collega’s scoren voldoende. 



• 2 collega’s scoren goed. 

H11. Behoud je het respect voor je eigen acceptatiegrens door met de leerlingen 

duidelijke afspraken te maken? 

• 5 collega’s scoren voldoende. 

• 4 collega’s scoren goed. 

H12. Wil je ‘echt’ en authentiek zijn in je toenadering tot de leerlingen? 

• 4 collega’s scoren voldoende. 

• 5 collega’s scoren goed. 

 

 
 
 
  
BIJLAGE 5. SNOEZELPLAN 
 

 



 

 



 

  

BIJLAGE 6. HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING 
 

 

 

• Bubbelunit 
• Fibreglows 
• Ballenbak 
• Aquarium 
• Lichtbol 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

BIJLAGE 7. MATERIALEN IN DE SNOEZELRUIMTE 
 

• Een muziek-water-trilbed 
Dit bed stimuleert de tast en in combinatie met de verzwaringsdeken het 

proprioceptieve zintuig. 
• Fibreglows 

De fibreglows stimuleren het visuele zintuig en het tastzintuig. 
• Interactieve ballenbak 

Deze stimuleert het tast-, het visuele en het proprioceptieve zintuig; 
• Vloeistofprojector 

De vloeistofprojector stimuleert het visuele zintuig en bij handmatig gebruik in 

combinatie met muziek ook het vestibulaire zintuig.  
• Interactieve lichtbol 

De interactieve lichtbol reageert op bewegingen rondom de bol. De bol 

verandert dan van kleur. Dit stimuleert het visuele zintuig alsook het 

tastzintuig. 
• Aquarium 

Het aquarium stimuleert het visuele zintuig 
• Actieve wandplaten 

Er zijn verschillende platen beschikbaar. Afhankelijk van de platen stimuleren 

ze het visuele, de tast en de auditieve zintuigen. 
• Interactieve bubbelunit 

De interactieve bubbelunit stimuleert het tastzintuig, het auditieve en het 

visuele zintuig 
• Blacklighthoek 



In de blacklighthoek is het mogelijk om alle aandacht te richten op de 

neonvoorwerpen die daar aangeboden worden. Door alle andere prikkels uit te 

schakelen, is het mogelijk om alle aandacht op die hoek te richten. Je kunt zelf 

bepalen welke prikkels je daar wilt stimuleren. 
 
 
 
 
Materialen aanwezig in de kast: 

• Doos met visueel materiaal; 

• Doos met auditief materiaal; 

• Doos met tast materiaal; 

• Doos met geuren; 

• Doos met proefmateriaal; 

• Doos met tast-auditief materiaal; 
• Muziek cd’s; 
• Geuren voor de geurverspreider; 

• Mandarijn; geeft het gevoel van geborgenheid voor kinderen 

opmonterend, ontspannend en huidverzorgend 
• Eucalyptus; werkt bij neusverstopping, maakt luchtwegen open, 

zweetafdrijvend, meer lucht, slijmoplossend en goed voor de circulatie; 
• Lavendel; werkt kalmerend, rustgevend bij stress, insectenverdrijvend, 

betere leerprestatie, slaapbevorderend, kalmerend, ontspannend; 
• Purple rose; voor harmonie, om zorgen los te laten, harmoniserend, 

huidverstevigend en kalmerend 
• Verzwaringsdeken; 
• Activiteitenborden; 
• Paletto. 

 

 

  

BIJLAGE 8. UITLEG ZINTUIGEN 
(Stock-Kranowitz, 2006) 



 

Het visuele zintuig (zien) 
 

Uitleg 
Zien is een complex proces dat ons in staat stelt om beelden te herkennen, te 

anticiperen op wat er ‘op ons af komt’ en ons voor te bereiden op een reactie. 

Gezichtsvermogen is daar slechts een onderdeel van. Als een visuele stoornis 

onopgemerkt blijft, kan dat leiden tot lichamelijke, emotionele en sociale problemen 

en moeite met leren en lezen. 

 

 

Kenmerken van een visuele stoornis 
Het kind met een visuele stoornis kan: 

• Een hand voor ogen houden om beelden buiten te houden, een ook 

dichtdoen of bedekken, of knijpen met de ogen. 

• Klagen over dubbelzien. 

• Het lastig vinden om zijn blik te verschuiven van het ene object naar het 

andere, zoals van het bord baar het schrift voor hem. 

• Zijn hoofd draaien of schuin houden als hij een bladzijde leest. 

• Zijn lichaam draaien of schuin houden als hij naar de televisie of de juf kijkt. 

• Moeite hebben met het volgen van een bewegend object of met het volgen 

van een regel gedrukte tekst. 

• Niet begrijpen wat hij leest of snel belangstelling daarvoor verliezen. 

• Overeenkomsten en verschillen tussen plaatjes, objecten en woorden met 

elkaar verwarren. 

• Woorden of getallen weglaten en bij het lezen en schrijven niet weten waar hij 

gebleven is. 

• Moeite hebben met schoolwerk als het gaat om het schrijven van letters van 

gelijke grootte, het spatiëren van letters en woorden en het onder elkaar 

zetten van cijfers. 

• Moeite hebben met werkjes die een beroep doen op de fijne motoriek en 

inzicht in ruimtelijke verhoudingen, zoals stukjes aan een puzzel passen en 

langs de lijn knippen. 



• Het papier wat ongelukkig indelen bij het maken van een tekening, of schuin 

naar boven of naar onderen schrijven. 

• Ruimtelijke verhoudingen tussen objecten in de omgeving verkeerd 

inschatten en daardoor bijvoorbeeld vaak tegen meubels botsen, een 

traptrede missen of over stoepranden struikelen. 

• Links en rechts door elkaar halen en een slecht richtingsgevoel hebben. 

• Concepten als omhoog/ omlaag en voor/ na niet begrijpen. 

• Niet kunnen visualiseren wat hij leest. 

• Zich niet prettig voelen in de buurt van, of overweldigd woorden door, 

bewegende voorwerpen of mensen. 

• Snel moe worden tijdens het werken op school. 

• Niet meedoen aan klassen- en groepsactiviteiten. 

 

 

 

Het gehoorzintuig (horen) 
 

Uitleg 
Gehoor is het vermogen om geluiden in je op te nemen. Dat is een fundamentele 

vaardigheid waarmee we geboren worden. Je kunt het niet leren; je kunt horen of je 

kunt het niet. 

In staat zijn om te horen garandeert echter niet dat we geluiden ook begrijpen. We 

worden niet geboren met begrip; dat maken we ons eigen door vestibulaire prikkels 

te verwerken. Stapje voor stapje leidt onze doelmatige interactie met de omgeving 

ertoe dat we leren interpreteren wat we horen en dat we onze auditieve integratie 

perfectioneren. 

 

  

Kenmerken van een auditieve stoornis 

Het kind met een auditieve stoornis kan: 

• Zich niet bewust lijken te zijn van de herkomst van geluiden en veel om zich 

heen kijken om te bepalen waar de geluiden vandaan komen. 



• Moeite hebben met het herkennen van stemmen en het onderscheid maken 

tussen klanken, zoals het verschil tussen ‘beer’ en ‘boor’. 

• Niet in staat zijn om zijn aandacht bij één stem of geluid te houden zonder 

afgeleid te worden door andere geluiden. 

• Schrikken van harde, onverwachte, metalige of hoge geluiden, of van 

geluiden waar anderen niet van opkijken. 

• Moeite hebben met het luisteren naar, begrijpen of onthouden van wat hij 

leest of hoort. Hij kan een verzoek verkeerd interpreteren, vragen of de ander 

het nog eens wil herhalen en slechts een of twee opdrachten achter elkaar 

kunnen uitvoeren. 

• Naar anderen kijken voordat hij antwoord geeft. 

• Moeite hebben om gedachten om te zetten in gesproken of geschreven 

woord. 

• Over een ander onderwerp beginnen – over schoenen als anderen het over 

voetbal hebben. 

• Moeite hebben met het sluiten van de communicatiekring’, dat wil zeggen, 

met reageren op vragen en opmerkingen van anderen. 

• Moeite hebben met het corrigeren of herzien van een bepaalde bewoording 

om begrepen te worden. 

• Een beperkte woordenschat hebben en een onvolwassen zinstructuur 

hanteren (gebrekkige grammatica en zinsopbouw). 

• Moeite hebben met hardop voorlezen. 

• Moeite hebben met rijmen en geen wijs kunnen houden. 

• Moeite hebben met duidelijk spreken en articuleren. 

• Beter gaan spreken na intensief bewogen te hebben. 

•   

Tactiele systeem (aanraking) 

 

Uitleg 
Het tactiele systeem speelt een belangrijke rol bij het bepalen van fysiek, mentaal en 

emotioneel menselijk gedrag. Om goed te functioneren, ons georganiseerd te 

houden en gezond te blijven, hebben we allemaal, vanaf onze geboorte, behoefte 

aam voortdurend tactiele stimulatie. 



Tactiele informatie krijgen we via zenuwcellen, zogenaamde receptoren, in onze 

huid, van onze kruin tot onze tenen. Gevoelens van druk, trilling, beweging, 

temperatuur, jeuk en pijn activeren de receptoren. We raken voortdurend dingen aan, 

of worden door dingen aangeraakt – andere mensen, meubilair, kleding, een lepel, 

de grond onder onze voeten en de lucht op onze huid. Het vermogen om de tactiele 

informatie goed te verwerken is heel belangrijk, niet alleen voor onze visuele 

discriminatie, motorische planning en lichaamsbewustzijn, maar ook voor theoretisch 

leren, emotionele zekerheid en sociale vaardigheden.  

 

 

Kenmerken van een tactiele stoornis  
Het kind dat overgevoelig is voor aanrakingsprikkels kan: 

• Overdreven reageren op een onverwachte, lichte aanraking (tactiele 

defensiviteit), kusjes of toevallige aanrakingen wegwrijven en anderen 

wegduwen om te voorkomen dat ze te dichtbij komen. 

• Bij een onschuldige aanraking onmiddellijk een hevige vecht- of vluchtreactie 

vertonen of verstijven. 

• Een hekel hebben aan kliederige activiteiten (koken, verven, plakband of 

krijtjes gebruiken). 

• Last hebben van bepaalde kleding en zeer gevoelig zijn voor naden in 

sokken, schoenen of het labeltje in een T-shirt. 

• Het liefst lange mouwen en een lange broek dragen, zelfs in de zomer, of, 

ook in de winter alleen luchtige kleding willen dragen. 

• Nerveus of agressief worden op winderige, ‘schrikaanjagende’ dagen. 

• Een kieskeurige eter zijn en bepaald voedsel weigeren te eten vanwege de 

textuur (rijst, pindakaas met stukjes, aardappelpuree met klonten, bepaalde 

groenten), of willen dat het eten een bepaalde temperatuur heeft, heet of 

koud. 

• Niet houden van zwemmen, baden, tandenpoetsen of naar de kapper gaan. 

• Moeilijk vriendjes kunnen maken. 

 

Het kind dat ondergevoelig is voor aanrakingsprikkels kan: 

• Aanrakingen niet lijken te voelen tenzij die zeer heftig zijn, lauw reageren op 

pijn en niet in de gaten hebben dat het zich verwond heeft. 



• Niet merken dat het iets heeft laten vallen. 

• Een slecht lichaamsbewustzijn hebben. 

• Niet merken dat zijn kleren verkeerd zitten of dat er viezigheid op zijn gezicht 

zit. 

• Andere mensen of huisdieren lichamelijk pijn doen omdat ze die pijn zelf niet 

kunnen ‘mee’voelen. 

 

Het kind dat extra tastprikkels opzoekt kan: 

• Voortdurend mensen of objecten aanraken en ze ogenschijnlijk agressief 

benaderen. 

• Behoefte hebben aan kliederige bezigheden, vaak lange tijd achter elkaar. 

• Wrijven over of bijten in zijn eigen huid; zijn haar rond zijn vingers draaien; het 

liefst op blote voeten rondlopen. 

• Kauwen op niet eetbare dingen (nagels, een kraag, manchetten, speelgoed, 

potloden). 

 

Het kind met een beperkte tactiele discriminatie kan: 

• Geen voeling met zijn handen hebben. 

• Moeite hebben met het vasthouden en hanteren van werktuigen (potlood, 

schaar, vork). 

• Voorwerpen die anderen aantrekkelijk vinden niet aanraken of oppakken. 

• Eigenschappen van voorwerpen (textuur, vorm, grootte, dichtheid) niet 

opmerken. 

• Zijn ogen moeten gebruiken om lichaamsdelen of bekende objecten te 

herkennen. 

• Liever staan dan zitten, om overzicht over zijn omgeving te houden. 

Het kind met dyspraxie (een stoornis bij het correct verwerken van informatie) kan: 

• Moeite hebben met het begrijpen en uitvoeren van activiteiten waarbij een 

reeks bewegingen komt kijken, zoals knippen, kleuren enzovoort. 

• Een slechte oog-handcoördinatie en fijn motorische controle hebben. 

• Een slechte grofmotorische controle hebben bij het rennen, springen of 

klimmen.  

 

 



 

Het reuk- en smaakzintuig (ruiken en proeven) 
 

Uitleg 
Reuk speelt een belangrijke rol bij het vastleggen en oproepen van herinneringen. 

Als we iets ruiken, schiet de geurprikkel onmiddellijk, zonder omweg, naar een oude 

structuur in onze hersenen. 

Onze reactie op een bekende geur is heel direct. 

Onze reactie op onbekende (met name kwalijke) geuren is direct. Of het een 

bekende of onbekende geur is maakt niet uit, we zijn zo uitgerust dat we er 

gealarmeerd op reageren. We voelen dat nare geuren niet goed voor ons zijn. We 

knijpen onze neusvleugels dicht en maken ons uit de voeten. 

 

Net als andere zintuigen helpt ons smaakzintuig ons te overleven. Dit zintuig geeft 

ons belangrijke informatie over bitter, zout, zoet en zuur. We spugen uit wat ons 

smaakzintuig herkent als potentieel schadelijk. 

 

Reuk en smaak werken nauw samen. Driekwart van onze smaakervaring berust zelfs 

op een goed werkend reukzintuig.  

 

  

Kenmerken van een reuk- of smaakstoornis 

Het kind met een reukstoornis kan: 

• Overgevoelig zijn voor geuren en veel moeite hebben met geuren die andere 

kinderen misschien niet eens opmerken, zoals bijvoorbeeld de geur van een 

rijpe banaan. 

• Veel minder gevoelig zijn voor geuren en nare geurtjes, zoals een vieze luier, 

niet opmerken. 

• Een moeilijke eter zijn. 

 

Het kind met een smaakstoornis kan: 

• Overgevoelig zijn voor smaken en extreem veel moeite hebben met bepaalde 

substanties of met de temperatuur van het voedsel. 



• Vaak kokhalzen tijdens het eten. 

• Likken aan of proeven van oneetbare voorwerpen, zoals speeldeeg en 

speelgoed. 

• Een voorkeur hebben voor sterk gekruid of heel warm eten. 

 

 

 

Het proprioceptieve zintuig 
 

Uitleg 
Proprioceptie verwijst naar sensorische boodschappen over positie, kracht, richting 

en beweging van onze eigen lichaamsdelen. Het helpt bij het integreren van tactiele 

en vestibulaire prikkels. Receptoren voor dit zintuig bevinden zich in de spieren en 

gewrichten.  

Onze proprioceptie vertelt ons als een soort innerlijke ogen: 

• Waar ons lichaam of individuele lichaamsdelen zich bevinden in een ruimte; 

• Hoe de lichaamsdelen zich tot elkaar verhouden; 

• Hoeveel en hoe snel de spieren zich rekken; 

• Hoe snel het lichaam zich door de ruimte beweegt; 

• Hoe onze timing is; 

• Hoeveel kracht de spieren uitoefenen.  

Kenmerken van een proprioceptieve stoornis 
Het kind met een inadequate verwerking van prikkels uit zijn spieren en gewrichten 

kan: 

• Problemen hebben met aanraking, net als met evenwicht en beweging; 

• Een gebrekkig lichaamsbewustzijn hebben; 

• Stijf, ongecoördineerd en onhandig zijn en vaak struikelen en vallen; 

• Tegen mensen en objecten aanstoten, -leunen en – botsen en andermans 

lichaamsruimte binnendringen; 

• Moeite hebben met het uitvoeren van onbekende en complexe bewegingen, 

zoals het voor het eerst onderbinden van schaatsen; 

• Niet in staat zijn om bekende handelingen, zoals aankleden, te verrichten 

zonder te kijken; 



• Zo hardhandig met haarspelden, schakelaars, enz. omgaan dat ze kapot 

gaan; 

• Trekken en draaien aan kledingsstukken; t-shirts omlaag trekken tot over de 

knieën; 

• Kauwen op boordjes, kragen, potloden en andere niet-eetbare voorwerpen; 

• Moeite hebben met het op- en aflopen van een trap; 

• Tijdens het lopen, de voeten heel hard neerzetten, op de voeten zitten, de 

ledematen uitrekken, met de vinger in de wang prikken, aan vingers trekken 

en met de knokkels kraken (extra impulsen); 

• Deelname aan eenvoudige bewegingservaringen uit de weg gaan, omdat hij 

zich daar ongemakkelijk of onhandig bij voelt; 

• Dyspraktisch zijn, zich vastklampen aan vertrouwde activiteiten en zich 

verzetten tegen nieuwe uitdagingen; 

• Eet-, spraak- en andere oraal-motorische problemen hebben. 

 

Proprioceptische input brengt ons in beweging als we vast zitten en zet ons weer met 

beide benen op de grond als we doorschieten. 
 

 

 

  
Vestibulaire systeem (evenwicht en beweging) 

 

Uitleg 
Het vestibulaire systeem ontvangt boodschappen over balans en beweging van de 

nek, de ogen en het lichaam: het stuurt boodschappen naar het centrale 

zenuwstelsel om daar verwerkt te worden en ten slotte helpt het bij het genereren 

van de benodigde spierspanning om ons soepel en efficiënt te laten bewegen. 

Het vestibulaire systeem vertelt ons waar ons hoofd en lichaam zich bevinden t.o.v. 

het aardoppervlak. 

 

 

Kenmerken van een vestibulaire stoornis  



Het kind dat overgevoelig is voor bewegen kan: 

• Overdreven reageren (negatief en emotioneel) op gewone bewegingen; 

• Een hekel hebben aan lichamelijke activiteiten zoals rennen, fietsen, sleeën of 

dansen; 

• Zo ver mogelijk uit de buurt blijven van speeltoestellen als schommels, 

glijbanen, klimrekken, en draaitoestellen; 

• Behoedzaam en traag bewegen, veel blijven zitten en weinig risico durven 

nemen; 

• Het onprettig vinden als zijn hoofd voorover wordt gebogen, bijvoorbeeld als 

zijn haren gewassen worden boven de wasbak; 

• Heel gespannen zijn en het hoofd stijf houden om te voorkomen dat de positie 

ervan gewijzigd wordt; 

• Zich ongemakkelijk voelen op een trap en zich vastklampen aan de leuning of 

de muur; 

• Misselijk worden in de auto, het vliegtuig, de lift of op de roltrap; 

• Dwars manipulatief en onbehulpzaam overkomen, of juist heel meegaand; 

• Voortdurend behoefte hebben aan lichamelijke steun van een vertrouwde 

grote broer/ zus of ouder; 

• Last hebben van houdingsonzekerheid, een zeer grote angst om te vallen die 

ervaren wordt als oerangst. 

 

Het kind dat ondergevoelig is voor beweging kan: 

• Niet merken of er geen behoefte aan hebben dat hij wordt verplaatst; 

• Geen innerlijke behoefte lijken te hebben om zelf te bewegen; 

• Als hij eenmaal op gang is, lange tijd achter elkaar schommelen zonder 

duizelig te worden; 

• Niet merken dat hij valt of uit evenwicht raakt, en zichzelf niet goed 

beschermen. 

 

Het kind dat extra bewegingsprikkels zoekt kan: 

• Enorme behoefte hebben aan intense, snelle en ronddraaiende beweging 

(wippen/draaien in een stoel, springen op een trampoline, rolschaatsen, hard de 

hoek om rennen)- en nooit duizelig worden; 



• Spanning zoeken en een durfal zijn, bijvoorbeeld altijd hard over 

verkeersdrempels rijden of vanaf een hoge plek naar beneden springen; 

• Voortdurend moeten bewegen (schommelen, heen en weer zwaaien, 

ronddraaien, wippen, met de handen of voeten wapperen, ergens aan friemelen) 

om goed te functioneren. Moeite hebben om gewoon te blijven zitten; 

• Het heerlijk vinden om ondersteboven te hangen of te staan; 

• Graag heel hoog en/ of heel lang schommelen. 

 

Het kind dat bewegingen gebrekkig onderscheidt kan: 

• Vaak van zijn stoel vallen of vallen als hij beweegt of staat; 

• Gemakkelijk in de war raken als hij moet omdraaien of van richting veranderen; 

• Niet weten wanneer hij genoeg geschommeld heeft en soms doorgaan tot hij 

misselijk wordt. 

 

Het kind met dyspraxie (een stoornis bij het correct verwerken van informatie) kan: 

• Moeite hebben met het begrijpen, plannen en uitvoeren van een reeks 

complexe, onbekende bewegingen; 

• Moeite hebben met de grove motoriek en daardoor onhandig bewegen; 

• Niet in staat zijn om iets wat hij geleerd heeft, te generaliseren zodat hij een 

nieuwe taak kan uitvoeren. 


