
Beste kinderen, 
Je kiest niet voor de scheiding van je 

ouders. Het overkomt je. Soms kan je er 

goed mee om, andere keren maakt het 

je verdrietig, kwaad, stil, of blijf je met 

vragen zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Samenstelling KIES-groepje 

Het is fijn en leerrijk voor je kind om 

samen met een aantal andere kinderen 

deze bijeenkomsten te volgen.          

Met 3 tot 5 lagere schoolkinderen die 

zijn aangemeld stellen we een KIES-

groepje samen en leggen we de data 

van de bijeenkomsten vast. 

Wanneer en waar 

5 bijeenkomsten van een uur 

wekelijks op een vast moment 

in de bemiddelingsruimte van de 

familiaal bemiddelaar/KIES-coach         

of op een andere geschikte locatie 

Kostprijs 

Te bespreken 

 

 

KIES is ontwikkeld in Nederland en loopt 

er sinds 2004. Van bij de start was er 

samenwerking met de universiteit van 

Utrecht. U kan meer lezen over de 

wetenschappelijk onderzochte effecten 

van KIES op de website 

www.kiesvoorhetkind.nl 

 

KIES 

voor het kind 
Spel- en praatgroepje met 

kinderen die een scheiding 

meemaken of meegemaakt 

hebben 

 

Aanbod voor lagere 

schoolkinderen 

 

 

  KIES staat voor ‘Kinderen In 

Echtscheiding Situatie’. 

 
 

“Soms is het fijn als er even  

iemand  meeloopt…”  

Hoe zit dat bij andere kinderen? 
In een KIES-spel- en praatgroepje kom je 

samen met andere lagere schoolkinderen  

die een scheiding van hun ouders 

meemaken of meegemaakt hebben. 

 

Heb ik een probleem? 
Ook als je de scheiding van je ouders goed 

doormaakt, kan het fijn zijn om met andere 

kinderen je ervaringen te delen.  

De KIES-groep is er dus níet alleen voor 

kinderen die in de put zitten door de scheiding 

van hun ouders. 

Wat doen we dan? 

Toneel, spelletjes, tekenen, praten, …  

Zo praten we over wat moeilijk is, horen we 

hoe andere kinderen daar mee omgaan, 

leren we met een spelletje hoe we iets 

kunnen vertellen of vragen.  

We vinden het fijn als je met je ouders praat 

over wat je bij KIES doet. 



Beste ouders, 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding 

van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe 

ze omgaan met de veranderde situatie 

kan zeer verschillend zijn.  

Waarom KIES voor mijn kind?  

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen 

kinderen de scheiding leren begrijpen, 

een plaats geven en een manier vinden 

om te kunnen omgaan met alles wat ze 

moeilijk vinden aan de scheiding.  

Voor álle kinderen van ouders 

in scheiding 

Ook voor kinderen die een scheiding 

goed doormaken is lotgenotencontact 

van betekenis: ze kunnen gevoelens en 

ervaringen delen, van elkaar leren, met 

de ouders erover in gesprek gaan. 

Meer info?  

Als uw kind interesse heeft, dan kan u 

mij vrijblijvend contacteren. We 

bespreken wanneer we met andere 

aangemelde kinderen een KIES-groepje 

kunnen starten.   

 

 

Wanneer?  
infosessie voor  

de ouders 

kort voor eerste KIES-bijeenkomst  

  

5 bijeenkomsten  

voor de kinderen  

een uurtje per week,  

na schooltijd,  

bij voorkeur op dezelfde weekdag                 

 

afsluitende avond voor           

de ouders  

kort na de  

laatste KIES-bijeenkomst 

 

KIES-coach 
Liesbeth Devriendt 

Erkend familiaal bemiddelaar 

Erkend KIES-coach 

0498 72 48 63  

liesbeth@losvast.be 

Kinderen van scheidende of 

gescheiden ouders kunnen zowel in 

hun gezin, als bij een familielid, of 

op school, aandacht en steun 

vinden.  

 

Hoewel niet alle kinderen makkelijk 

hun ervaringen en verhalen over de 

scheiding delen met anderen, is dit 

in een groepje lotgenoten, waarbij 

vertrouwelijkheid wordt bewaakt, 

wel haalbaar. 

 

KIES biedt de kinderen die een 

scheiding meemaken of 

meegemaakt hebben deze 

gelegenheid. 

 

Door met de kinderen in een 

lotgenotengroepje samen te 

komen, betrekken we indirect ook 

de ouders in dit programma. De 

ouders worden immers 

aangemoedigd om met hun 

kinderen te praten over wat ze zoal 

doen, en ook de kinderen zullen dit 

naar aanleiding van de 

bijeenkomsten zeker doen. Zo zet dit 

programma in op een goede 

communicatie en relatie tussen de 

kinderen en de ouders. 

 


