
KIES Groep voor kinderen van gescheiden ouders voorjaar 2021 Houten
Een scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen kunnen daar niet altijd 
over praten. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, voor schoolprestaties en later bij het 
krijgen van een eigen relatie. De KIES groep (Kinderen In Echtscheiding Situaties) is ontwikkeld om kinderen te 
helpen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, een plaats te geven en een manier te vinden om te 
kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden met betrekking tot de scheiding. 

Doelgroep
Er is een groep voor kinderen van 4-8 jaar en 8-12 jaar basisonderwijs en voor jongeren van 12-16 jaar 
voortgezet onderwijs van wie de ouders korte of langere tijd gescheiden zijn. 

Inhoud en werkwijze
Aan de hand van creatieve spelvormen, opdrachten en kringgesprek komen onderwerpen naar voren die bij de 
kinderen spelen. De kinderen leren praten over hun gevoelens en wat zij moeilijk vinden. Ook horen ze hoe 
andere kinderen omgaan met de scheiding. Ze ervaren dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie. We 
besteden ook veel aandacht aan onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen. Aan de orde komen: 

 kennismaken met verschillende situaties van echtscheiding; de situatie van jezelf; 

 leren uitten; praten over je gevoelens en gedachten

 hoe ga je om met iets wat je moeilijk vindt en oefenen van moeilijke gesprekken

 keuzes maken voor eigen houding en gedrag, voor jezelf denken

 vertrouwen in anderen en zelfvertrouwen, 

 bewust worden van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden, opkomen voor jezelf.

Resultaat
De KIES groep is evidence based. In de groep wordt gewerkt volgens de landelijk erkende KIES methode. Zie 
voor meer informatie de website: http://kiesvoorhetkind.nl/. Na afloop van de groep:

 begrijpen de kinderen de echtscheiding beter en kunnen ze beter omgaan met de veranderde 
thuissituatie en met hun gevoelens en ervaringen. 

 hebben ze een verbeterd gevoel van welzijn en zitten ze lekkerder in hun vel.

 communiceren ze meer en beter met hun ouders

 weten ze beter wat ze kunnen doen als er problemen zijn.

Realisatie
De KIES groep bestaat uit 8 bijeenkomsten en twee ouderbijeenkomsten. Tijdens de ouderbijeenkomsten krijgen 
ouders voorlichting over de inhoud van het programma, hoe kinderen een scheiding verwerken en hoe ze hun 
kind kunnen ondersteunen in dit proces. Kinderen vinden in de groep een neutrale plek waar zij hun ervaringen 
kunnen delen met andere kinderen. In verband met de loyaliteit van het kind is de meerwaarde van deze groep 
dat met de ouders niet gedeeld wordt wat het kind in de groep vertelt. Voorafgaand aan de groep vindt een 
intakegesprek plaats met ouders en kind. De groepsgrootte bestaat uit maximaal 8 kinderen met twee 
professionele begeleiders waaronder een KIES coach.

Startdata*

 KIES 4-8 jaar, dinsdagmiddag 12 januari, 15.30 – 17.00 uur. Locatie: nader te bepalen op een 
basisschool. Deze groep wordt gegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Info: info@cjghouten.nl

 KIES 8-12 jaar, donderdagmiddag 21 januari, 15.30 – 17.00 uur. Locatie: Cultuurhuis Schoneveld in 
Houten. Deze groep wordt samen gegeven met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Houten.

 KIES 12-16 jaar, start nader te bepalen in het voorjaar 2021.

Kosten
De groep wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deelname is gratis.

Informatie en aanmelding 
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Patricia te Braak, coördinator groepswerk en
KIES coach, M: 06 10650181 of e-mail: amwgroepswerk@vitras.nl 

* Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. 


