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Wat doet PPko aan KIEScoaching?
KIEScoaching is een preventief
- en hulpverleningsprogramma
voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Sinds 2003 wordt
KIEScoaching op scholen
aangeboden. De Universiteit
van Utrecht heeft onderzoek
gedaan naar de resultaten van
KIES-coaching. Hieruit blijkt
dat KIEScoaching op het welbevinden van de ouders en
kinderen een positief effect
heeft. In april 2009 is KIES
erkend door Erkenningcommissie Interventies bij het NJI
(Nederlands Jeugd Instituut).
Specifiek voor deze doelgroep
is KIES ontwikkeld:
- Beter communiceren met
hun ouders
- Hun gevoel van welzijn
verbetert
- De scheiding beter leren
begrijpen
- Beter weten wat te doen
als er problemen zijn
- Frequenter contact hebben
met de vader

Elk kind heeft recht op een zo
onbelast mogelijke jeugd en
ontwikkeling. Maar als ouders
gaan scheiden, dan valt het
voor elk kind nu eenmaal even
niet mee. Het is lastig, moeilijk,
pijnlijk maar misschien ook wel
bijna onmogelijk om, om te
gaan met alle gevolgen die
er zijn voor het kind.

Voor wie?
Voor kinderen van 6 t/m 16 jaar
die te maken hebben
gehad met echtscheiding en
hier nog last van hebben.
Is het kort of lang geleden?
Ben jij er al aan gewend of
vind je het toch nog moeilijk?
Kinderen willen na de scheiding van ouders helemaal niet
kiezen, zeker niet tussen hun
ouders. Daarom staat KIES
ook voor kiezen voor je zelf.
Ouders blijven altijd ouders van
hun kinderen.
Werkwijze: KIEScoaching.
Tijdens de training leren kinderen onder andere het volgende:
- De kinderen leren dat ze
niet hoeven te kiezen
tussen papa en mama
en waarom.
- Ze leren dat hun gevoelens
nooit raar of gek zijn.
- Ze gaan begrijpen dat de
scheiding en mogelijk de
ruzies tussen de ouders
niet hun schuld zijn.
- Ze leren te praten over hun
gedachten en gevoelens
met hun ouders en andere
voor hen belangrijke personen.

kind en de jongere.
Er wordt gewerkt in kleine
groepjes, bij KIES voor MIJ
maakt het kind samen met de
KIEScoach een eigen stappenplan. DE KIEScoach coacht dit
proces en geeft het kind en
ouders de kans om alles wat
een rol kan spelen mee te
nemen in de begeleiding.
Door het beschrijven en werken aan de hand van ieders
“levensverhaal” komen de
meer belastende
dingen voor het kind aanbod,
waardoor het kind in staat is
de situatie te verwerken.
De werkboeken worden
op maat gebruikt.
Aantal bijeenkomsten:

Kiescoaching max. 4 kinderen
KIEScoaching bestaat uit:
Intake gesprek
6 bijeenkomsten van 1uur 30min.
Evaluatie gesprek met ouder[s]
Individueel KIES voor MIJ
KIEScoaching bestaat uit:
Intake gesprek
6 bijeenkomsten van 1uur
Evaluatie gesprek met ouder[s]

Werkwijze: Kies voor mij.
KIES voor mij, is begeleiding
op maat voor het individuele

Wie verzorgt de training?
De training worden gegeven
vanuit de Pedagogische
Praktijk Kind en Ouder
te; wordt nader bekend gemaakt.

De trainer is:

Bertha van den Brink,

KIES-COACH +, KIES VOOR
MIJ!, KANJERTRAINER en
SPELTHERPEUTE.

Lid van de Nederlandse Vereniging
van Speltherapeuten (NVVS)

Kosten:

De kosten voor Individueel
KIES voor Mij zijn €. 360.00
incl. BTW per kind.
De kosten voor KIES groepje
zijn €. 360,00 incl. BTW
per kind. Max. 4 kinderen.
Aanmelden kan via de
web-site mocht u geen
internet hebben belt u dan
met tel. 0561 - 856701

Locatie:

KIEScoaching;
wordt nader bekend
gemaakt.

Lid van:

RBCZ licentie
N.V.V.S. speltherapie
AGB Zorgverlener
AGB Praktijk
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