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Inhoud van de zindelijkheidskoffer

 ³ Deze handleiding
 ³ Heen- en weerboekje
Zindelijkheidstraining doe je samen: school, kinderopvang, thuis… Goed communiceren is daarom heel be-
langrijk. Met dit boekje krijg je een goed zicht op hoe het loopt:  Wanneer is het gelukt of wanneer is er een 
ongelukje gebeurd? Wat merken jullie op?  Wanneer gaat het goed of wanneer minder? Hoe kunnen jullie 
er samen rond afstemmen? In het boekje kan je je kind ook belonen omdat het goed meegewerkt heeft. Je 
kind hoeft dus niet effectief naar het toilet te gaan om een beloning te krijgen. De poging is al een prestatie 
op zich! In de koffer vind je ook stickers om je kindtje te belonen.

 ³ Stappenplan
Dit toont stap voor stap aan jouw kindje hoe je naar het potje of toilet gaat. 

 ³ Folder met tips
Deze folder geeft je tal van tips over hoe je kan inschatten of je kindje al dan niet klaar is om aan zindelijk-
heidstraining te starten, welke signalen je kan opmerken en hoe je het concreet kan aanpakken. 

 ³ Doorverwijskaart
Loop je vast en heb je vragen? Deze kaart geeft je een overzicht van waar je terecht kan als het even niet 
meer lukt. 

 ³ Voorleesboekje ‘Konijn, op je potje’. 
Door dit boekje voor te lezen of je kind er zelf in te laten ontdekken, plaats je het thema zindelijkheid nog 
meer in de leefwereld van je kind. 

 ³ Knuffelkonijn, speelgoedplaspotje, slipje en pamper
Met deze materialen kan je kind zelf ontdekken en spelen rond het thema. Je kind kan de pamper afdoen, 
slipje aan en het konijn op het potje naast hem/haar zetten. 

 ³ Memoryspel
Als ouder kies je zelf hoeveel kaartjes je wil gebruiken om het spel te spelen. Je legt de kaartjes allemaal met 
het konijntje naar boven. Je kindje draait telkens 2 kaartjes om. Indien het twee dezelfde kaartjes zijn, mag je 
kindje die van de tafel nemen. Je speelt verder tot alle kaartjes van de tafel zijn.

 ³ Schaduwspel
De bedoeling van dit spel is dat je kindje de kleine vierkanten kaartjes op de juiste plaats op de grote prent 
legt. 

 ³ Puzzels
Laat je kindje de vier of zes puzzelstukjes juist leggen zodat het konijn tevoorschijn komt. 

LEES JE mij EEN  

VERHAAL VOOR?
Samen een spelletje  spelen?

MAken we een puzzel?



 ³ Lotto
Je legt alle kleine kaartjes met de afbeelding naar beneden. Jij en je kindje nemen elk een legkaartje. Op elke 
legkaart staan er andere prentjes. Elk prentje komt precies één keer voor. Jij en je kindje draaien om beurt 
een klein kaartje om. Wie het kaartje omdraait en het getoonde prentje op zijn legkaartje heeft staan, mag 
het kaartje nemen en op zijn legkaartje leggen. Staat het niet op jouw legkaartje, dan leg je het omgekeerd 
terug bij de rest. Jouw kindje kan dit spelletje ook alleen spelen door het kaartje met dezelfde afbeelding op 
het juiste hokje op het legkaartje te leggen. 

 ³ Kleurplaten
Laat je kindje naar hartenlust kleuren op de drie kleurplaten.  

 ³ Zandloper
De zandloper kan je gebruiken als je merkt dat je kind ongeduldig is wanneer hij/ zij op het potje zit. Door 
de zandloper dan te gebruiken kan je kindje visueel zien hoe lang hij/ zij best nog even blijft zitten. Je kan 
afhankelijk van de leeftijd van je kindje de zandloper met minder of meer tijd gebruiken. Je kan ook zelf een 
timer gebruiken om ervoor te zorgen dat jouw kindje om de zoveel tijd eens op het potje gaat, bv. om het 
uur eens proberen.

 ³ Bel
Sommige kindjes gaan liever alleen naar het toilet, maar willen toch zekerheid dat iemand komt als het no-
dig is. Met dit belletje kan je kind aangeven dat hij/ zij klaar is. 

 ³ Plaspoort  en brochure Kind en Gezin
Wil je naast het kaartje met de tips nog meer informatie, stappen en tips over zindelijkheid, bekijk zeker eens 
deze brochure en het plaspoortje van Kind en Gezin. 

 ³ Boekenlijst
In de box vind je één boekje, maar uiteraard zijn er nog zo veel meer! Wil je graag nog andere boekjes ont-
lenen? Kijk dan zeker eens in de boekenlijst van de bibliotheek. Via deerlijk.bibliotheek.be kan je zien of een 
boek al uitgeleend is of nog beschikbaar is. 

Wil je sommige materialen digitaal om bijvoorbeeld nog eens opnieuw af te drukken of in te  
kijken? Op www.huisvanhetkinddeerlijk.be/zindelijkheid kan je enkele materialen ook digitaal 
downloaden. 

LEES JE mij EEN  

VERHAAL VOOR?

JOEPIE!!!!! IK ga op  het potje

KLEUREN we een  

TEKENING?



hoe gebruik ik deze zindelijkheidskoffer?

Deze koffer werd vanuit Huis van het Kind Deerlijk ontwikkeld om op een ontspannen, speelse en 
zelfs soms een ludieke manier aan de slag te gaan met jouw kindje rond het thema zindelijkheid. 
Neem je tijd, forceer niets en leg geen druk op het toewerken naar zindelijkheid. Met deze materialen 
kan je aan de slag als je merkt dat je kind klaar is om aan zindelijkheidstraining te beginnen. Enkele 
tips rond de inschatting van wanneer je kind klaar is om te starten, vind je ook terug in deze koffer.

In de koffer zit een kartonnen mapje. Alle materialen hieruit mag je houden: heen- en weerboekje, 
doorverwijskaartje, kaartje met tips, plaspoort, brochure van Kind en Gezin, kleurplaat en boekenlijst.

Alle andere materialen geef je terug in de box bij wie je deze meegekregen hebt na de  
afgesproken periode. 

extra materialen

In de box vind je één boekje, maar uiteraard zijn er nog zo veel meer!  
Wil je graag nog andere boekjes ontlenen? Kijk dan zeker eens in de boekenlijst van de bibliotheek. 

Via deerlijk.bibliotheek.be kan je zien of een boek al uitgeleend is of nog beschikbaar is.

Enkele nuttige websites
 ³ www.groeimee.be/zindelijkheid
 ³ www.kindengezin.be/ontwikkeling/zindelijkheid
 ³ www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/vertalingen 
Er zijn op de website van Kind en Gezin ook verschillende vertalingen terug te vinden van de  
brochure ‘zindelijkheid positief ondersteunen’.

 ³ www.huisvanhetkinddeerlijk.be 

Podcasts en interviews
 ³ Interview met Indra Smeyers (Kind & Gezin), ook als podcast te beluisteren. 
www.groeimee.be/zindelijkheid-expert-indra-smeyers-aan-het-woord

 ³ Professor Alexandra Vermandel: plastraining in cultuurhistorisch perspectief 
www.radio1.be/plastraining-cultuurhistorisch-perspectief 

Filmpjes en liedjes
 ³ YouTube
 ³ Kapitein Winokio: potjeslied  
Uit: “Pluk de dag met Kapitein Winokio: de klok rond met 20 liedjes”,  
te ontlenen via Bibliotheek Deerlijk
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