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Stappenplan Zindelijkheid 

Steeds vaker beginnen kinderen aan de kleuterklas terwijl zij nog niet zindelijk zijn. Dit is een grote uitdaging 
voor de kleuterleerkrachten, aangezien zij volle klassen hebben en de gehele dag het lesprogramma draaien. 
De leerkracht heeft dan ook niet vaak de tijd om een kind te verschonen. Toch krijgt zo’n 30% van de 
kleuterleerkrachten dagelijks te maken met een ‘ongelukje’ van één van de kinderen. Daarnaast geeft 
driekwart van de kleuterleerklachten aan dat zij belemmerd worden in hun werk door de toename van 
kinderen die nog niet zindelijk zijn. De Rijksoverheid ondersteunt de leerkrachten door scholen het recht te 
geven kinderen te weigeren als zij nog niet zindelijk zijn. Als PIT willen wij echter wel alle kinderen met een 
warm hart verwelkomen en voelt het tegen onze natuur in om kinderen te weigeren. Door het versterken van 
de bewustwording en samenwerking met ouders hopen wij het roer om te gooien en de stijgende lijn van 
onzindelijke kleuters terug te dringen.  

Wij hebben het voordeel dat kinderen al op jonge leeftijd bij ons binnen kunnen komen. Door de vroege komst 
van kinderen zijn wij in de gelegenheid ouders al vroeger te adviseren over de zindelijkheidstraining op 
momenten dat het kind daar rijp voor is. Daarnaast zien wij het kind met regelmaat en kunnen wij op deze 
manier signaleren of de ouders bezig zijn met de zindelijkheidstraining en of het kind uiteindelijk op tijd 
zindelijk is om door te stromen naar de kleuters.  

Routeplan:   

Bij 2,5 jaar: Zodra kinderen bij ons binnenkomen in één van de peutergroepen, geven wij  
(PSG)   bij de inschrijving een brief mee met het advies om te starten met de 
   zindelijkheidstraining. Dit is enkel als uit het intakegesprek blijkt dat ouders hier nog 
   niet mee bezig zijn. Zodra ouders al wel bezig zijn met het oefenen van de  
   zindelijkheid wordt het gesprek aangegaan betreffende de methoden die zij 
   hanteren. Vanuit daar wordt ook met de pm’ers van de PSG samenwerking 
   gestimuleerd om een gelijke zindelijkheidstraining aan te houden.   
 
Bij 3 jaar:  Bij 3 jaar geven wij enkel de kinderen die nog niet zindelijk zijn een nieuwe brief mee 
   en gaan we het gesprek aan met de ouders betreffende de voortgang van de 
   zindelijkheidstraining. Wij hebben hierbij een luisterend oor, waardoor 
   eventuele moeilijkheden in de training naar boven kunnen komen. Als 
   kindcentrum denken wij mee over wat het kind het meeste zal stimuleren om 
   nog voor de overgang naar de kleuters zindelijk te worden.  

Bij 3,5 jaar: Pm’ers signaleren of kinderen rond deze leeftijd al zindelijk zijn. Mocht dit niet 
het geval zijn, gaan zij nogmaals het gesprek aan met de ouders en geven zij  
het belang van zindelijkheid voor de start van het onderwijs aan. In de overdracht naar de 
kleuterleerkracht wordt aangegeven of het kind zindelijk is. Als dit niet het geval is, worden de 
gedane acties besproken met de leerkracht. 

 


