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 Zindelijkheidstraing beleid ‘T Skooltje KINDEROPVANG 

 

ZINDELIJKHEIDSTRAINING BELEID 

1.    TOEPASSING 

Het zindelijkheidstraining beleid is van toepassing op alle medewerkers in loondienst. 

2.    DOEL VAN HET DOCUMENT 

Het doel van het document is dat alle medewerkers en leidinggevenden binnen ‘T Skooltje KINDEROPVANG op 

de hoogte zijn van de visie op het zindelijk worden van kinderen bij ‘T Skooltje KINDEROPVANG. In dit 

document worden de  taken en verantwoordelijken en rollen inzichtelijk gemaakt. Er is een bijbehorende 

werkinstructie voor ouders. 

3.    WANNEER BEGINNEN WE? 

 
Wanneer een kind 2,5 jaar is geworden, willen we het kind laten kennismaken met het potje/toilet. We 
dwingen niet, maar proberen te motiveren om op het potje/toilet te plassen. Doordat er meerdere kinderen op 
het potje/toilet gaan, zal dit stimulerend zijn.  
 
We beginnen ook met op het potje/toilet plassen als ouders dit zelf eerder aangeven. We gaan er bij de 
zindelijkheidstraining altijd vanuit dat ouders het eerst aangeven. Hebben wij zelf het idee dat het kind eraan 
toe is, zullen wij dit met de ouders bespreken alvorens we met zindelijkheidstraining gaan beginnen. 

4.    DE WERKWIJZE 

• Tijdens de verschoonmomenten gaan de kinderen vanaf 2,5 jaar kennismaken met het potje. We 
stimuleren ze dan om op het potje te gaan zitten. We vragen ook af en toe aan de kinderen of ze op de 
wc willen plassen. Als kinderen dit willen, gaan we met hen naar de wc.  

• Wanneer de kinderen tijdens de verschoonmomenten op het potje/toilet gaan krijgen ze daarna weer 
een luier aan. Bij iedere verschoonbeurt laten we het kind dan op het potje/toilet zitten.  

• Als het potje plassen goed lukt zullen we de ouders vragen om reserve kleding mee te nemen, zodat 
we kunnen oefenen zonder luier. Op die manier kunnen ze het loslaten van de “plas” beter voelen. 
Kindjes mogen dan zonder luier lopen en wij zullen ze vaker laten plassen. 

• We benoemen duidelijk en concreet wat het kind gaat doen: “Je mag je broek naar je schoenen laten 
zakken”, “Doe je onderbroek naar je schoenen”. “Nu kun je op de wc of het potje gaan zitten.” 
(eventueel kunnen we het wc kraantje laten stromen om zo een plas op te wekken). Plassen of poepen 
klaar…. (eventueel billen afvegen, hierbij blijft het kind op de wc zitten waarbij wij als volwassene van 
voor naar achteren de billen afvegen, dit is erg belangrijk vooral bij meisjes in verband met 
blaasontsteking, infecties) “Kom maar van de wc af, Onderbroek omhoog, broek omhoog, nu gaan we 
de plas/poep wegspoelen, druk maar op de knop, Handen wassen en afdrogen. Klaar…, Jij mag een 
sticker plakken. Goed hoor, super!!!”.  

• We zetten het kind in het begin wat vaker op de wc. Het liefst ieder half uur en daarna opbouwend tot 
een langere tijd. Jongens plassen over het algemeen vaker dan meisjes;  

• We stimuleren door het kind met woorden te belonen; “wat knap van jou dat jij naar de wc gaat en 
probeert om een “plas” of “poep” te doen op de wc.  

• We willen er wel voor waken dat het niet te zwaar beladen wordt voor het kind. Het kind moet er 
plezier in blijven houden. We maken er vooral geen “strijd” van.  
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5.   BELONING 

 
Van ieder kind die begint met de zindelijkheidstraining, hangt een stickerkaart op het toilet waar ze de stickers 
zelf op kunnen plakken.  
Ze krijgen een sticker :  

• na het zitten op het potje of wc;  

• het goed gaat met de zindelijkheidstraining;  

• zonder luier oefenen; wanneer ze de hele dag een droge broek hebben gehad  
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ZINDELIJKHEIDSTRAINING BELEID 

 

6. VOOR OUDERS 

 

De dag dat een kind bezig gaat met zindelijkheid, is een dag waar veel ouders naar uit kijken. Het is 

een zeer bijzondere en ingrijpende gebeurtenis in het leven van zowel een kind als zijn/haar ouder. De 

vraag wanneer kinderen zindelijk worden krijgen wij veelvuldig te horen van ouders. Hier is niet een 

eenduidig antwoord op te geven. Net als met alle andere ontwikkelingen die een kind door maakt, 

spelen vele factoren een rol. Ieder kind maakt deze ontwikkelingen op zijn/haar eigen tijd door en daar 

heb je niet altijd invloed op.  

 

Bij de zindelijkheidstraining kijken wij vooral naar het kind zelf. Of het er wel al aan toe is om ermee 

bezig te zijn.  

 

De leidsters van ‘T Skooltje staan achter de uitspraak: ”zindelijk worden doen we samen”. Dit houdt in 

dat zowel de ouders als de leidsters zich zullen inzetten om het kind zindelijk te krijgen. Vanuit het 

kinderdagverblijf zal u worden benaderd wanneer uw kind rond de 2,5 jaar oud is. Mocht u zelf al 

eerder een start willen ondernemen dan is dat uiteraard prima.  

 

Vanuit het kinderdagverblijf gezien, is het wenselijk dat ouders thuis starten met de zindelijkheid van 

hun kind. Ons advies is om te starten tijdens een aantal dagen dat er weinig verplichtingen zijn 

rondom het gezin. Op deze manier kan er met enige rust, aandacht worden geschonken aan het 

zindelijk worden van uw kind. Na deze paar dagen springen de leidsters graag bij om samen met u uw 

kind verder te begeleiden.  

 

Hieronder volgen een aantal aandachtspunten ter voorbereiding op de zindelijkheid van uw kind:  

•  Koop voldoende onderbroekjes, het liefste samen met uw kind. Sommige kinderen ervaren 

het als een extra stimulans dat ze nu mooie onderbroeken aan mogen. Een romper, zonder 

luier eronder, zit niet lekker en is ook zeker niet praktisch tijdens de bezoekjes aan het toilet.  

•  Koop een potje en/of een brilverkleiner (deze voor op het grote toilet). Wanneer u kiest voor 

een brilverkleiner dan is het raadzaam een voetensteuntje aan te schaffen. Op deze manier 

kan het kind zijn/haar voeten erop plaatsen en zit hij/zij goed stevig op het toilet.  

•  Bereid het kind een dag van te voren er op voor dat morgen de luier afgaat. Laat het 

potje/verkleiner aan het kind zien en vertel erbij waar het voor dient en hoe het werkt.  

•  Bij de boekhandel of de bibliotheek zijn veel boeken te koop/te leen wat gaat over zindelijk 

worden. Het kan voor een kind stimulerend werken om er samen iets over te lezen.  

•  Op het kinderdagverblijf maken we gebruik van een plaskaart. Zodra het kind op de wc/potje 

heeft geplast en/of ontlasting heeft gehad mag het een sticker plakken. Dit kunt u thuis ook 

maken en gebruiken. Onze ervaring is dat kinderen het erg bijzonder vinden om op deze 

manier beloont te worden. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten tijdens de start van 

de zindelijkheid thuis:  
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•  Doe het kind makkelijk zittende kleding aan. Geen kleding met riemen, bretels, moeilijke 

knopen, etc. Een joggingbroek zit vaak het makkelijkst bij zindelijkheidstraining, omdat het 

kind deze ook zelf makkelijk naar beneden en omhoog kan doen. 

•  Neem uw kind eens per uur mee naar het toilet en laat het op de brilverkleiner of het potje 

zitten. Vertel wat je van hem of haar verwacht en laat hem/haar dan even met rust.  

•  Doet uw kind iets in het potje, hoe weinig dan ook, dan is het heel belangrijk dat u uw kind 

goed beloont. Klap in uw handen en geef uw kind een knuffel. Ook de plaskaart kan hier 

gebruikt worden.  

•  Neem het kind mee naar het toilet wanneer u zelf gaat. Peuters imiteren graag het gedrag van 

volwassenen.  

•  Als het kind in de broek heeft geplast stel het kind gerust. Schenk er niet veel aandacht aan. 

Verschoon het kind, blijf rustig, praat niet teveel en zeg dat het kind weer kan gaan spelen.  

•  Laat jongens ook op de wc zitten. Als ze beginnen met staand plassen willen ze niet meer 

gaan zitten op de wc en zullen zij later minder snel de rust kunnen vinden om ontlasting te 

hebben.  

•  Als meisjes hun billen af vegen nadat ze gepoept hebben, is het de beste manier om dat van 

voor naar achter te doen. Zo kunnen infecties voorkomen worden.  

 

Ons dringende advies is wanneer u eenmaal officieel begonnen bent met de zindelijkheidstraining van 

uw kind, dit dan ook echt probeert door te zetten. In de praktijk krijgen wij geregeld te horen dat 

ouders voor allerlei activiteiten (met name) buitenshuis hun kind toch weer “even” een luier om doen. 

U moet zich voorstellen dat een peuter wat bezig is met zindelijk worden in de regel niet eerst zal 

nadenken voordat hij een plas doet. Hij/zij is nog gewend om een luier om te hebben en zal dus niet 

de behoefte voelen om actie te ondernemen op het moment dat het een plas voelt komen. Dit met 

het gevolg dat een kind, zeker de eerste dagen, veel “ongelukjes (natte/vieze onderbroeken) zal 

hebben. Wanneer een kind dan op een dag telkens weer een luier om krijgt zal het proces van zindelijk 

worden ernstig vertraagd kunnen worden.  

 

De dag van starten op het kinderdagverblijf:  

•  Wij zien graag dat uw kind zonder luier het kinderdagverblijf binnen komt. Hij /zij heeft een 

onderbroekje/luierbroekje aan en makkelijk zittende kleding.  

•  Zorg voor voldoende verschoning in de tas die meegaat naar het kinderdagverblijf. Denk aan 

onderbroekjes en broeken, maar ook zeker aan shirts en sokken.  

•  Vertel aan de leidsters wanneer het kind voor het laatst heeft geplast en hoe het de afgelopen 

dagen is verlopen. De leidster zal dit noteren en als volgt handelen: zij zal er voor zorgen dat 

het kind ieder uur wordt mee genomen naar het toilet. We brengen dit heel luchtig: “Kom je 

mee, we gaan we naar de wc, zodat je even een plas kan doen. Heeft het kindje een plas 

gedaan, dan mag het een sticker plakken. Heeft het niets gedaan dan laten we weten dat we 

het later nog eens proberen.  

•  Na ieder toiletbezoek zullen we het kind de handen laten wassen met water en zeep en goed 

afdrogen.  

•  We maken samen een plaskaart. Wanneer het kind een plas heeft gedaan, mag het 1 sticker 

uit zoeken en opplakken. Wanneer het kind ontlasting heeft gehad, mag het twee stickers 

plakken.  
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In de praktijk is gebleken dat kinderen over het algemeen na ongeveer een week, wat plassen betreft, 

volledig zindelijk zijn (op misschien nog kleine ongelukjes na). Wat ontlasting betreft is dit een ander 

verhaal. De meeste kinderen vinden het moeilijk om geduldig te gaan zitten wachten op het toilet 

totdat de ontlasting komt. Ze willen zo graag weer verder spelen. Het is een kwestie van tijd, geduld en 

oefening om dit stadium door te komen.  

In deze fase gebeurd het geregeld dat wanneer het kind een luier om krijgt om te gaan slapen de 

ontlasting dan in de luier doet. Maakt u zich geen zorgen, dit is normaal gedrag. Verschoon het kind en 

schenk er niet veel aandacht aan.  

 

Tips om ongelukjes te voorkomen  

•  Zorg dat het kind het potje of de wc makkelijk kan bereiken. Zet eventueel tijdens het buiten 

spelen buiten een potje neer.  

•  Laat je kind eerst plassen voordat je de deur uit gaat.  

•  Laat de luier `s nachts aan, totdat het kind regelmatig een wat drogere luier heeft  ‘s 

ochtends.  

•  Laat je kind voor het naar bed gaan plassen.  

•  Vertel het kind wanneer het een luier om krijgt voor het slapen, dat het na het slapen weer af 

gaat. Doe direct na het slapen de luier af. We hopen dat u voldoende heeft aan bovenstaande 

informatie om vol goede moed aan de zindelijkheidstraining van uw kind te starten.  

 

Wanneer u vragen heeft stel ze gerust aan één van de leidsters. 


