
Online leeromgeving

Bewijs van deelname

Inclusief:

Pien en Moos hebben vandaag een extra rugtas meegenomen. Mama

heeft hun verteld dat papa hen komt ophalen en dat ze bij papa in het

'nieuwe' huis gaan logeren. Pien is boos en snapt niet dat ze bij papa

gaat logeren, papa hoort gewoon thuis te zijn. En Moos? Moos zegt

niets. Hij zet zijn rugtas in de kast en zegt tegen mama dat hij wel op

Pien past wanneer ze bij papa zijn. 

Elk kind reageert anders op een scheiding. Hoe, dat heeft veel te

maken met het karakter en de leeftijd, maar ook met de manier

waarop de ouders met de scheiding omgaan. Sommige kinderen

reageren heel boos, anderen heel verdrietig en sommige kinderen

trekken zich juist helemaal terug. Het is wel belangrijk dat je de

signalen van het kind opvangt en er iets meedoet. 

Soms ontstaan de problemen pas na de scheiding. Dan worden de

consequenties voor een kind duidelijk en komt het opeens binnen.

Soms zie je ook dat erop een wat latere leeftijd problemen ontstaan.

Opeens gaat het niet lekker op de opvang of op school, heeft een

kind vaak ruzie of begint het zich flink tegen de ouders af te zetten.

Houd altijd in het achterhoofd dat ook deze problemen nog een

gevolg van de scheiding kunnen zijn. Probeer er rustig met het kind

over te praten

In deze training gaan we in gesprek over hoe kinderen op een

echtscheiding van hun ouders reageren. Je leert hoe je kinderen

goede ondersteuning kunt bieden en hoe je hen helpt.

Kinderen begeleiden bij een
echtscheiding

2,5 uur training

0,5 uur online leeromgeving

Hoe je het beste kunt reageren

op het gedrag van kinderen 

Hoe je kunt handelen bij

afwijkend gedrag van het kind 

Hoe je kinderen kunt

ondersteunen wanneer ouders

gaan scheiden 

Na deze training heb jij de kennis,

vaardigheden en handvatten om

kinderen te begeleiden wanneer

hun ouders gaan scheiden of zijn

gescheiden. Jij kunt kinderen op de

juiste manier ondersteunen. 
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