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Kinderen en scheiding 
KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Kinderen die de scheiding van hun ouders meemaken zijn al lang geen 
uitzondering meer. Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding en daarnaast verbreken ook 

samenwonende partners met kinderen hun relatie. Het blijkt dat tijdig aandacht voor deze groep van zo’n 86.000 
minderjarige kinderen in Nederland van groot belang is voor het doormaken van een zo onbelast mogelijke 

ontwikkeling en het voorkomen van (grotere) problemen. Een scheiding heeft altijd impact op het huidige leven en de 

toekomst van kinderen. 

KIES 
Het Expertisecentrum kind en Scheiding onderzocht en ontwikkelde KIES, dé eerste Nederlandse Interventie gericht op 

de behoefte van kinderen bij scheiding. Sinds 2002 krijgen kinderen met KIES een stem bij scheiding. 
De Universiteit van Utrecht heeft in een effectenonderzoek vastgesteld dat KIES kinderen helpt en werkt. Kinderen 

komen 8 keer naar een KIES groep onder begeleiding van twee gecertificeerde KIES coaches. 
Bij de KIES Academie kan de basistraining tot KIES coach gevolgd worden. Deze basistraining biedt de professional 

het werken met de methode en het programma 7-12 jaar en geeft ook toegang tot themadagen KIES voor scholing 
m.b.t. andere leeftijdsgroepen en thema’s. 
 

     



Specialisatie 
De training tot KIES coach is een specialisatie voor professionals die zich willen bekwamen in het werken met Kinderen 
In Een Scheidingsituatie. Met KIES groepen bieden ze een omgeving waarin kinderen vrij en op eigen wijze kunnen 

leren delen wat ze meemaken, leren omgaan met wat ze moeilijk vinden en leren eigen beste keuzes te maken.  
Hoe kinderen invloed krijgen op hun leven en kunnen communiceren over wat ze ervaren leren de kinderen zelf en 
worden ouders over geïnformeerd. KIES coaches lopen als het ware mee met het proces van de scheiding dat het kind 

zelf in een KIES groep doorloopt. Voor ouders is er een informatie en evaluatie bijeenkomst. 
 

Training KIES coach 

De twee daagse training voor professionals in jeugdhulpverlening, zorg en onderwijs, neemt in totaal 5 dagdelen de 
deelnemers mee aan de hand van theorie, praktijk en rollenspel, in het werken met kinderen met gescheiden ouders. 

De basis van de methodiek KIES wordt in deze dagen eigengemaakt en de deelnemers ontvangen een volledige 

handleiding en spel om de methodiek op scholen en in jeugdhulpverlening te kunnen begeleiden. 

De tweedaagse training worden begeleid door twee KIES trainers met jarenlange ervaring in het begeleiden met KIES, 

een ochtend wordt bovendien gewerkt met voorbeelden uit de praktijk begeleidt door twee trainingsacteurs. De KIES 
coach komt met een eigen KIES profiel vindbaar voor verwijzers, ouders en anderen op de website 

www.kiesvoorhetkind.nl  

     

     

     

 

 



     

         

 

Aanmelden  
De training tot KIES coach wordt gegeven in het mooie voormalig Klooster ZIN te Vught. 
Bij Klooster ZIN beschik je tijdens de training over je eigen kamer. Bij mooi weer kan bij onderdelen ook buiten gewerkt 

worden. Een heerlijke biologische lunch wordt verzorgd in een speciaal gereserveerde ruimte. 
Deelname aan de training tot KIES coach is inclusief training, verblijf en certificering, materialen en twee jaar 

vermelding op de KIES website en toegang tot de KIES community voor professionals. 

De kosten zijn €	1.395,00 exclusief BTW per deelnemer. Aanmelden kan via de website www.kiesvoorhetkind.nl  bij de 
KIES Academie. 

 
Voor het aanmelden van een volledige groep kan bij meer dan 10 deelnemers een korting geboden worden.  

Meer informatie via training@kiesvoorhetkind.nl 

 

       

 

“Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt” 

Nelly Snels-Dolron, ontwikkelaar KIES 
www.kiesvoorhetkind.nl 

 
  


