
Online leeromgeving

Bewijs van deelname

Inclusief:

Het broertje van Bobby is kort na de geboorte overleden. Aan Bobby is

verteld dat zijn broertje heel diep slaapt. Nu maakt hij iedere week met

zijn moeder het bedje van zijn broertje netjes op, harken ze op de

begraafplaats het zand bij het graf en zetten ze bloemetjes neer. Bobby

kan ‘s avonds moeilijk in slaap komen en ligt het liefst bij zijn moeder

in bed. Bobby heeft de waarheid nodig…

Verlies hoort bij het leven. Ieder uur verliezen 10 mensen hun

partner, 120 mensen een ouder en 200 mensen een goede

vriend/vriendin. Helaas krijgen ook kinderen met verlies te maken.

Het kan zijn dat ze een belangrijk persoon in hun omgeving verliezen

of dat ze zelf of mensen die dichtbij hen staan, ziek worden.

Daarnaast kan een kind te maken krijgen met verwachtingen die niet

uitkomen, een vriendje/vriendinnetje dat gaat verhuizen, of bij ouders

die gaan scheiden.

Te vaak worden jonge kinderen in onze ogen weggehouden van rouw

en verlies. Gevolg is dat zij het verdriet in hun eentje gaan

verwerken. Dat is juist nog veel erger. Bereid jonge kinderen beter

voor op verdrietige situaties, ook op minder ingrijpende

gebeurtenissen.

Ieder kind reageert anders op rouw en verlies. Kinderen gaan net als

volwassenen door een rouwproces. 

In deze training leer je hoe je kinderen kan 

voorbereiden op de dood en verlies in het 

algemeen. Ook leer je hoe je kinderen kunt 

ondersteunen bij het verliesproces aan de hand 

van vier sleutels.

Kinderen begeleiden bij
verschillende vormen van verlies

2,5 uur training

0,5 uur online leeromgeving

Hoe je het beste kunt reageren

op verdriet bij het kind

Wat je in de praktijk kunt doen

om kinderen voor te bereiden

op de dood en verlies in het

algemeen

Hoe je kinderen kunt

ondersteunen bij het

verliesproces aan de hand van

vier sleutels

Na deze training heb jij kennis,

vaardigheden en handvatten om

een kind te begeleiden bij

verschillende vormen van verlies.

Je kunt kinderen voorbereiden op

de dood en verlies en hen

ondersteunen.
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www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar


