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De Breuklijn



Workshop 
Hoe blijf je uit het “strijdkader”

• School 
– Beleid
– Uitvoering/ beroepshouding
– Samenwerken als team

• Ouders
– Communicatie en samenwerking
– Do en Don’ts

Kinderen 
- signalen van kinderen
- ondersteuning



Dynamisch driehoek

Kind

Groeiruimte

Ouders School



Beleid

Waarom is het belangrijk?

Weet je wat er in staat ?

Zijn de collega’s op de hoogte?

Wat zou er minimaal in moeten staan?

Hoe zorg je dat het gedragen wordt door iedereen 
op school?



Uitvoering

Stelling: school heeft de taak kinderen in 
scheidingssituaties te ondersteunen.

Is er voor school een taak weggelegd in (preventief) 
begeleiden van kinderen inzake scheiding? Of is het 
pas aan de orde als er zorgsignalen zijn van kinderen 
in scheidingssituaties



Do’s and dont’s

Do’s 
• Ouders blijven ouders en zijn /blijven verantwoordelijk; blijf 

samenwerken met beiden (jullie kinderen/de andere ouder)

• Transparant zijn (altijd aan beide ouders dezelfde info geven)

• Uit de emotie; begrip of empathie mag/moet, maar kaderen: 
dit is het beleid van school; zo kijken wij naar kinderen in 
scheidingssituatie (ouders in strijd vormen 
ontwikkelingsbedreiging voor kk)

• Context wordt meegenomen in kijken naar ontwikkeling 
kinderen (investeer je in versterking van kk of pycho-educatie 
aan ouders



Do’s and Dont’s

Do’s 

• Overleg met collega’s of mensen die daarvoor zijn

• Over zorgen altijd met 2 ouders in gesprek (samen als het 
kan, individueel als het nodig is)

• Je hoeft niet alles te weten; tijd vragen, verwijzen naar 
infopunten, overleggen

Dont’s

• Geheimhouding

• Meegaan in het verhaal van 1 ouder

• Bij hoog conflict: beleid of samenwerking?



Juridisch kader

• Erkend ouderschap

• Juridisch ouderschap/ tweehoofdig gezag: 
dubbele toestemming! 

• Stiefouderschap

• Gezinsvoogd / voogd 



Ondersteuning van het kind

School als veilige en centrale plek



Websites voor kinderen 

• www.villapinedo.nl

• www.voorjongehelden.nl

• (www.oudersvanjongehelden.nl)

• ( www.jongeheldenindeklas.nl)

• www.allesoverscheiding.nl

http://www.villapinedo.nl/
http://www.voorjongehelden.nl/
http://www.oudersvanjongehelden.nl/
http://www.jongeheldenindeklas.nl/
http://www.allesoverscheiding.nl/


Aanbod voor ouders 

• Online Workshop Villa Pinedo
http://www.villapinedo.nl/online-workshop

• Eendaagse Workshop “Focus op ouderschap”

Data 2017: 9 juni & 15 september (zie info-tafel)

• Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden 
vaders of moeders 
Start 11 september 2017

(zie info-tafel)

http://www.villapinedo.nl/online-workshop


Informatie voor scholen

Boeken tip: 

School en echtscheiding (2013)

Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt

www.schoolenechtscheiding.nl

http://www.schoolenechtscheiding.nl/


Meer informatie ?

• Centrum voor Jeugd en Gezin, JGGV  
www.cjggooienvechtstreek.nl

• Sociaal plein 
Zie per gemeente

• Schoolmaatschappelijk werk Versa Welzijn 

www.versawelzijn.nl

• Youke
www.Youke.nl

Dagelijks spreekuur 13.00-14.00 Scheiding

088-1705000

• OC-Trompendaal

www.legerdesheils.nl

http://www.cjggooienvechtstreek.nl/
http://www.versawelzijn.nl/
http://www.youke.nl/
http://www.legerdesheils.nl/


VRAGEN?



BEDANKT VOOR UW AANDACHT


