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* Woordspin

* Film ‘de Breuklijn’ (T. van der Zalm)

* Ouderschapsreorganisatie
* Strijdkader/welzijnskader

* Interactiecirkel

* Werken met krachtige kaders en visie

* Wet als kader

* Rollenspel (film)
* Gevolgen scheiding voor kinderen

* Positieve en belemmerende factoren

* In gesprek met kinderen

* Afsluiting
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*Schuld-onschuld

*Winnen-verliezen

*Ieder voor zich

*Pijn vermijden

*Eén waarheid

*Verschil als bedreigend

*Gemoedsrust, leefbaarheid

*Invloed en eigen aandeel 

*Rekening houden met ander

*Verlies, benadeling dragen

*Vele subjectieve waarheden

*Verschil als verbindend
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Voorbeeld van een kader is het kader van de 
wet:

*Beide ouders blijven juridisch ouders na 
scheiding

*Aan het ouderschap verandert niets, wel aan 
de organisatie ervan

*Een kind heeft recht op een band met beide 
ouders na de scheiding



Rechten en Plichten Ouderlijk gezag Erkenning Samenleven/
Latrelatie

automatisch bij een 
huwelijk of een 
geregistreerd 
partnerschap

vooraf aan de geboorte 
aanvragen.

vader biologisch ouder.

wettelijk 
vertegenwoordiger

(beslissingsbevoegdheid)

wettelijk erfgenaam

Recht op omgang ja ja ja
Onderhoudsplicht ja ja ja
Recht op informatie ja ja ja
Recht op consultatie ja ja, de ouder met gezag 

moet jou consulteren 
maar je hebt geen 

beslissingsbevoegdheid

ja, de ouder met gezag 
moet jou consulteren 

maar je hebt geen 
beslissings-

bevoegdheid

Verantwoordelijk voor het lichamelijk 
en geestelijk welzijn van het kind

ja ja ja

Een 
hulpverlener/hulpverleningsinstelling 
heeft de verplichting om betrokkene 
te informeren en tegelijkertijd 
geheimhoudingsplicht jegens anderen 
dan betrokkene.

ja, tot 16 jaar, tenzij de 
jongere wilsonbekwaam

bekwaam is (bijv. 
verstandelijke beperking, 

psychische stoornis of 
niet in staat is om zelf te 

beslissen)

ouders zonder gezag 
moeten we op hun 

verzoek informeren op 
hoofdlijnen.

ouders zonder gezag 
moeten we op hun 

verzoek informeren op 
hoofdlijnen.
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*Meer externaliserende en internaliserende 
problemen

*PAS/Ouderverstoting

*Parentificatie

*Loyaliteiten

*Etc.. 
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*Steun vanuit het 
netwerk

*Overleg tussen ouders 
zonder conflicten

*Wanneer ouders 
dichtbij elkaar wonen 
na de scheiding

*Broertjes en zusjes

*Veel veranderingen 
voor het kind

*Psychiatrische 
problematiek bij 1 van 
beide ouders

*Conflicten in het 
bijzijn van de kinderen

*Negatieve invloed 
vanuit het netwerk
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*Kinderen sterker maken en aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid

*Creatieve manieren gebruiken

*Iets van KIES toevoegen

*Drie huizen 

*Ouders betrekken



*


