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Wij zijn het Kenniscentrum
Kind en Scheiding

Het Kenniscentrum is er voor kinderen, ouders  

en het netwerk die te maken hebben met een  

(complexe) scheiding. Daarnaast bieden wij 

ondersteuning aan professionals om beter om 

te gaan met vraagstukken op het gebied van 

scheiding. Samen vinden wij alle antwoorden.

Niet alle kinderen hebben een onbezorgde 

jeugd. Hun ouders gaan scheiden en komen er 

samen niet meer uit. Onenigheid tussen ouders 

bij een (complexe) scheiding heeft negatieve 

gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. 

Wij zijn er om hen te helpen. Wij helpen ouders 

bij het opstellen van een ouderschapsplan en 

informeren hen over de stappen die moeten 

worden gezet om te komen tot een goede 

afronding. Wij staan uitgebreid stil bij de  

impact van de scheiding op kinderen en  

helpen (beide) ouders om vanuit de eigen 

kracht hun eigen kind(eren) te ondersteunen.

Een scheiding voorkomen is vaak niet mogelijk, maar de juiste begeleiding bij een 

scheiding helpt ouders de juiste stappen te nemen. Bij het Kenniscentrum staat 

het belang van de kinderen centraal.

“Alle kinderen  
 hebben recht op  
 een onbezorgde    
 jeugd”

Hulp bij scheiding
Het aantal (complexe) scheidingen blijft toe-

nemen. Een (complexe) scheiding heeft naast 

gevolgen voor de ouders, ook gevolgen voor 

het kind. De vertrouwde situatie maakt plaats 

voor onzekere tijden en een zoektocht naar 

een nieuwe, stabiele situatie.

Kinderen die een scheiding van hun ouders 

meemaken hebben veel meer dan gemiddeld 

kans op het ontwikkelen van (psycho-)sociale 

problemen en problemen op school. Ook zijn 

er vaker loyaliteitsproblemen richting ouders. 

De gevolgen zijn, ook op latere leeftijd, vaak 

helaas nog zichtbaar. Wij zijn er niet alleen 

in lastige situaties, maar helpen bij het voor-

komen van problemen. Daarom adviseren we 

ook preventief, in de fase voor de scheiding.

Heb je vragen?  
Neem contact met ons op.

 06 11 25 91 95

 info@kenniscentrumkindenscheiding.nl

 kenniscentrumkindenscheiding.nl

Je kunt ook gerust eens bij ons binnen lopen 

tijdens een van onze inloopspreekuren.  

Kijk voor de openingstijden op onze website.  

Je vindt het Kenniscentrum op de Albertus  

de Oudelaan 1 in Voorburg.
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Kenniscentrum Kind en Scheiding is een  

initiatief van Schoolformaat en Jeugdformaat. 

In het Kenniscentrum werken experts op het 

gebied van scheiding intensief met elkaar 

samen.


