
 

Protocol  Zindelijkheid Kindcentrum Kloosterzande (versie 6.0 jan. 
2022) 
 
In dit protocol willen we beschrijven hoe we binnen Kindcentrum Kloosterzande staan tegenover 
zindelijkheid van onze kinderen.  
We spreken de verwachting uit dat kinderen zindelijk zijn als ze in groep 1 starten.  In groep 1-2 zijn 
we er niet op ingericht om kinderen regelmatig te kunnen verschonen (vooral niet in het geval van een 
“grote boodschap”).   
 
Zindelijkheid kinderdagverblijf  
Op het kinderdagverblijf laten we de kinderen spelenderwijs kennis maken met het potje. Zodra 
kinderen kunnen lopen of ze op het potje willen zitten, bieden we een potje aan en maken dit leuk 
door samen een boekje te lezen. Dit doen we ’s morgens na het fruit eten. 
Kinderen die regelmatig iets op de pot doen stimuleren we door hen vaker op de pot te zetten. Denk 
dan aan voor en na het slapen. 
Ze krijgen als beloning een sticker en mogen die opplakken op de stickerkaart die ophangt bij de 
commode. 
We overleggen regelmatig met de ouders over de zindelijkheid bij de haal en brengmomenten. We 
proberen de gewoontes vanuit thuis zoveel mogelijk gelijk te houden met het kinderdagverblijf. 
Als ouders thuis zijn gestart met zindelijks training en de kinderen hierbij geen luier meer dragen, 
stimuleren wij dit door dit door hier op aan te sluiten op het kinderdagverblijf.  
1 keer per jaar besteden we aandacht aan de zindelijkheidstraining in de nieuwsbrief. 
 
 
Zindelijkheid Peutergroep 
Kinderen worden eerst klokzindelijk gemaakt. Zij wennen op deze manier aan het op vaste 
momenten naar de wc te gaan. Uiteindelijk dienen kinderen dit zelf aan te geven.  
Vanaf half 10 neemt een leidster twee peuters mee naar de wc die qua zindelijkheid op hetzelfde 
niveau zitten.  Indien nodig gaat het kind naar de wc samen met iemand die verder is in zijn 
ontwikkeling om het kind te stimuleren. Wanneer de ontwikkeling achter loopt of wanneer ouders 
advies vragen dan praten wij daarover en geven wij eventueel tips en aanwijzingen. In alle gevallen 
geldt, dat het initiatief zoveel mogelijk bij het kind moet liggen en dat wij niets forceren en wel in de 
gaten houden. Voordat wij naar buiten gaan( om half 12), vragen wij aan de kinderen of ze nog een 
toiletbezoek willen brengen of herinneren wij ze eraan. Na het toiletmoment wassen we de handen 
met de kinderen. In geval van achterlopen in de ontwikkeling, wijzen wij de ouders erop, dat het kind 
zindelijk moet zijn zodra het naar de basisschool gaat. 
 
Als een kind op 3 jaar en 6 maanden nog niet zindelijk is overdag gaan pedagogisch medewerkers 
hierover in gesprek met ouders.   Ouder(s)/verzorger(s) dienen actie te ondernemen. De 
verantwoordelijkheid voor de zindelijkheidstraining ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). De school/PSZ 
kan hierbij ondersteunen.  Ook de GGD kan, indien gewenst, ouder(s)/verzorger(s) hierin adviseren. 
De Tripple P folder kan gebruikt worden (zie bijlage) als handreiking. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar  specifieke uitwerkingen binnen het protocol van het 
Poppeke en Foxkidz. 
 
Zindelijkheid basisschool  
Tijdens het intakegesprek wordt er gevraagd naar zindelijkheid en welke acties eventueel 
ondernomen zijn door ouders. 
Wanneer de kinderen binnen de schoolomgeving komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Dit 
houdt in dat ieder kind geheel zelfstandig naar de wc kan gaan. Indien kinderen nog niet zindelijk zijn, 



gaan wij met ouder(s)/verzorger(s) in overleg hoe de instroom op onze school opgepakt gaat 
worden. Mogelijk wordt de start op school uitgesteld. Pas als het kind overdag zindelijk is, kan het de 
gehele dag naar school. Met uitzondering van uitgestelde zindelijkheid door medische oorzaken. 
In dat geval kunnen wij met u duidelijk afspraken maken over het verschonen. We zullen daar uw 
hulp bij nodig hebben aangezien het voor een leerkracht onverantwoord is om een hele groep 
kleuters alleen te laten om uw zoon/dochter te verschonen.   
 
Afspraken die gemaakt kunnen worden tussen ontwikkelteam basisschool en ouder(s)/verzorger(s) 
bij problemen met zindelijkheid: 
 
•Tijdelijk niet naar school, totdat de leerling zindelijk is.   
•Halve dagen naar school, indien we zien dat de 'ongelukjes' vooral in de middag plaatsvinden. 
•Ouder(s)/verzorger(s) zijn beschikbaar om het kind te komen verschonen of hiervoor een vervanger 
te regelen. Ouder(s)/verzorger(s) dienen gedurende de gehele schooldag telefonisch bereikbaar te 
zijn voor de school.  
•Er wordt van ouder(s)/verzorger(s) maximale inspanning gevraagd om de zindelijkheid te trainen.  
 
Het kan voorkomen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij de start in een 
kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden.  
Geef, indien nodig, uw kind altijd schone kleding mee, ook sokken en een tas waar de bevuilde 
kleding in kan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Folder NCJ omtrent zindelijkheid.  
 
https://assets.ncj.nl/docs/f094987c-8a8c-4d41-8dfd-97b7f0595474.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
 


