
ScheidingsATLAS 
Wat is de ScheidingsATLAS en voor wie is het bedoeld? 

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn. 

Veel gescheiden ouders worstelen met vragen over het ouderschap na de scheiding. Hoe beleven de kinderen de 

scheiding? Hoe kun je ze als ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en je kinderen? 

Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe praat je hierover met de andere ouder? Na een scheiding zijn jullie niet 

langer partners, maar blijven jullie wel samen de ouders van de kinderen. De training ScheidingsATLAS gaat hierop in 

door jullie als ouders informatie te geven en te ondersteunen. 

WERKWIJZE 

ScheidingsATLAS bestaat uit 2 
bijeenkomsten van elk 3 uur. In 
een groep zitten 6 tot 12 
deelnemers. Ouders kunnen in 
een aparte groep deelnemen, 
maar dat hoeft niet. 

Bijeenkomsten worden gegeven 
door 2 ervaren trainers van KisZ. 
De twee bijeenkomsten zijn 
interactief door het uitwisselen 
van tips of ervaringen, animaties, 
filmpjes en oefeningen 

 

DOELEN 
ScheidingsATLAS is samen met gescheiden ouders ontwikkeld ter ondersteuning van het ouderschap na scheiding. De 

training is gebaseerd op onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. 

ScheidingsATLAS gaat over wat een scheiding met betrokkenen kan doen; stress, spanning of vragen van ouders; 

conflict tussen ouders; en de ouderrol na scheiding. 

De doelen van de ScheidingsATLAS zijn: 

-  Ouders na scheiding ondersteunen 

-  Ouders informatie en tips geven over ondersteuning van hun  kinderen 

-  Ouders informatie en tips geven over communicatie met de andere ouder 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Vanuit Kind in scheiding Zeeland bieden wij de ScheidingsATLAS aan voor (aankomend) gescheiden 

ouders. 

De training zal deze winter gegeven o[ worden op 2 locaties, te weten in Goes en in Zeeuws- Vlaanderen 

(exacte locatie volgt nog). 

Groep 1:  18 januari en 8 februari 2023 van 9.00 tot 12.00u     

Groep 2:  25 januari en 15 februari 2023 2022 van 9.00 tot 12.00u     

 

Opgeven voor de training in Goes kan via deze link: https://forms.office.com/e/8ksM7wxJuW 

Opgeven voor de training in Zeeuws-Vlaanderen kan via deze link: 

https://forms.office.com/e/444EEkuB0u 
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