
Medilex Onderwijs organiseert jaarlijks 
meer dan 140 onafhankelijke congressen 
en cursussen voor professionals in het 
onderwijs zonder enige vorm van
sponsoring of subsidie.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Bij verhindering is 
plaatsvervanging altijd toegestaan. Schriftelijke annulering tot 
1 maand voor de bijeenkomst, annulerings/administratiekosten 
€ 75,- excl. BTW. 1 op 5 gratis alleen bij gelijktijdig inschrijven 
van vijf personen uit één instelling met één factuuradres. Alle
genoemde bedragen excl. BTW. Uw emailadres kan gebruikt 
worden voor andere Medilex Onderwijs bijeenkomsten. Programma
onder voorbehoud. Voor een actuele stand van zaken, zie
www.medilexonderwijs.nl/echtscheiding
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Echtscheiding en school
Donderdag 11 januari 2018
10.00 - 16.15 uur
NH Amersfoort

     Dagprogramma      
     10.00 - 16.15 uur               € 395,-

Het genoemde bedrag is exclusief BTW.  
Het bedrag dient te worden overgemaakt 
na ontvangst van de factuur.

Schrijft u zich tegelijk met vier collega’s 
in voor één congres? Dan mag de vijfde 
collega gratis komen!

Organisatie ...............................................................
Afdeling.....................................................................
Adres / Postbus ........................................................
Postcode / Plaats......................................................
Telefoon ....................................................................

Optioneel afwijkend factuuradres:

Afdeling ....................................................................
T.a.v. .........................................................................
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E-mail .......................................................................

Echtscheiding en school
Omgaan met gescheiden ouders en hun kinderen 

 
 

Donderdag 11 januari 2018

ONDERWIJS | Onafhankelijke kennis voor professionals

Voor algemene vragen
030 7001220
 
Voor inhoudelijke vragen 

Cynthia Kramer, congresmanager

030 7001225 
c.kramer@medilexonderwijs.nl

Stuur deze inschrijfkaart naar 

Antwoordnummer 7033

3700 TA  Zeist

Liever online inschrijven? 

www.medilexonderwijs.nl/echtscheiding  



 
 

 
 Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening en inleiding door dagvoorzitter Riet Fiddelaers-Jaspers, verliesdeskundige, auteur en 

rouwtherapeut

   •   Scheiden in Nederland anno 2017 - een overzicht

Scheidingsproces van kinderen
   •   Hoe verloopt het rouwproces van kinderen bij een scheiding?
   •   Welke (onzichtbare) reacties kunnen kinderen hebben op een scheiding?
   •   Hoe voorkomt u dat kinderen vastlopen in hun rouwproces?
   •   Hoe ondersteunt u kinderen tijdens een scheidingsproces?
   •   Gedragsstoornissen en scheiding

Koffie- en theepauze

Een leerling geeft antwoord op de volgende vragen:
Ervaringsdeskundige
   •   Wat deed de scheiding met jou? 
   •   Waar heb je de meeste steun aan gehad tijdens je schooltijd? 

Scheidingsproces van ouders - de problematiek begrijpen 
George Smits, psycholoog en mediator Reset Partner

   •   Welke emoties ervaren ouders bij een scheiding en hoe uiten zij dit naar kinderen en school? 
   •   Wat verwachten scheidende ouders van hun omgeving? En wat mogen zij van uw school 
       verwachten?
   •   Hoe zet u emotiereductie in bij escalerende gesprekken?
   •   Hoe zorgt u dat u als school neutraal blijft?

Verzorgde lunch

Gesprekken ouders en kinderen 
George Smits, psycholoog en mediator Reset Partner

   •   Hoe maakt u kinderen weerbaar naar de ouders toe?
   •   Hoe gaat u om met het schuldgevoel dat kinderen hebben over scheiding?
   •   Gespreksvoorbereiding - met wie gaat u om tafel en wat is de insteek van het gesprek?
   •   Hoe zorgt u dat in het oudergesprek besproken wordt wat u voor ogen heeft?
   •   Wat kunt u doen om ouders het belang van het kind in te laten zien?

Aan de hand van (door u ingebrachte) casussen praat u met collega’s over de beste benadering, 
onder leiding van Riet Fidderlaers-Jaspers en George Smits.

Koffie- en theepauze

De juridische kant van scheiden en school 
Marg Janssen-Witteveen, advocaat Van Doorne 

   •   Welke inventarisatie maakt u op school als een scheiding bekend wordt?
   •   Welke rechten heeft welke ouder op het gebied van informatievoorziening over het kind?
   •   Dossierinzage - wie, wat, hoe én wanneer?
   •   Hoe maakt u goede afspraken tussen school en gescheiden ouder(s)?
   •   Praktische juridische tips aan de hand van casussen
     
Afsluiting door de dagvoorzitter
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