
 

Voetverven 
Verf met je voeten een prachtig kunstwerk
Vingerverven heb je vast al eens gedaan. Maar met je voeten verven, heb je dat 
wel eens geprobeerd? Leuk om te doen en het resultaat wordt kleurrijk. Doe je 
mee?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Grove motoriek, 
Sensomotorische ontwikkeling

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), 
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• verf (evt. vingerverf)
• groot stuk papier (bijvoorbeeld een behangrol)
• water en zeep om voeten te wassen
• handdoeken om af te drogen
• stenen of andere zware voorwerpen

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer de sensomotorische ontwikkeling van het kind. Het kind voelt de verf onder zijn voeten en loopt 
hiermee over het papier (grove motoriek). Welke kleuren gaat het kind gebruiken? Welke kleuren kan het 
kind met elkaar mengen? Zo stimuleer je de cognitieve ontwikkeling. Vraag hiernaar, zodat je ook de 
mondelinge taalontwikkeling stimuleert. Laat het kind zelfstandig de activiteit uitvoeren (beeldende 
expressie). 

Voorbereiding
Een oude behangrol is ideaal voor dit project. Probeer eens bij een bouwmarkt of je deze daar ergens kunt 
vinden. Vraag evt. ouder(s) naar oude behangrollen. 

 



 

Verven maar!
Leg buiten een rol papier neer op de grond en dek het af met stenen op de hoeken, zodat het papier blijft 
liggen. Druppel nu diverse mooie felle kleuren op het papier. Laat de kinderen hun schoenen en sokken 
uittrekken en de broekspijpen oprollen. Doe de kinderen evt. nog een verfschort aan wanneer je dit handig 
vindt.
Laat ze vervolgens door de verf lopen. Het is mooi om ieder kind een eigen kunstwerk te laten maken. 
Smeren met je voeten of met je tenen, hoe voelt dat? Wat een kunstwerk kun je maken zeg!  

Variatie
Natuurlijk kun je ook binnen voetverven. Tref dan wel goede voorbereidingen, zodat niet alles onder de verf 
zit. Leg bijv. oude kleden of oude kranten onder het behang en spreek goed met de kinderen af waar ze met 
hun voeten mogen lopen. 
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