Met presentaties
over het
Opvoed Drieluik

CONGRES SCHEIDEN:

VOORKOMEN… OF ÁNDERS DOEN?
Het Opvoed Drieluik, nieuwe inzichten,
preventie en praktische werkwijzen
Dinsdag 8 september 2015 | Burgers’ Zoo, Arnhem
Deze nascholing biedt u theorie en praktijk. De praktijk staat centraal in de
parallelsessies. Het plenaire gedeelte van het programma begint met het stellen
van vragen en geven van antwoorden aan de hand van het Opvoed Drieluik:
1. Ouderschapsvoorlichting en Ouderschapsbelofte bij de komst van een kind.
2. Het verplichte Ouderschapsplan bij scheiding.
3. Het Stiefouderschapsplan bij de vorming van een nieuw gezin.
Wist u dat:
• Meer dan de helft van de ouders spijt heeft van hun scheiding?
• Jonge ouders grote informatiehonger hebben?
• Stiefouders dromen van een geslaagd nieuw gezin?

Inschrijven via www.bsl.nl/scheiden
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Binnen gezinnen zien we in versneld tempo grote veranderingen. Naast het
kerngezin waarbij kinderen opgroeien met vader en moeder in één huis, ontstaan
steeds meer eenoudergezinnen, co-oudergezinnen en samengestelde gezinnen.
Allemaal als gevolg van (echt)scheiding. Deze vooral voor kinderen ingrijpende
transities met meetbare nadelige gevolgen, vragen om een preventief en adequaat
antwoord. Zeker als we kijken naar resultaten uit onderzoek:
• Bijna een derde deel van alle jonge ouders van nu is kind van gescheiden ouders.
Van hen zal misschien wel de helft zelf een scheiding meemaken.
• Steeds meer scheidingen vinden plaats bij ouders met kinderen onder de vier jaar.
• Het aantal vechtscheidingen neemt toe. Sinds het verplicht stellen van het
ouderschapsplan bij scheiding zijn de problemen niet verminderd. Adequate
begeleiding ontbreekt én er ligt te veel nadruk op gelijkwaardig ouderschap.
• Het aantal tweede scheidingen is hoog, 60 procent van de stiefgezinnen valt
uiteen. Kinderen uit deze gezinnen maken voor de tweede keer een scheiding mee.
Het congres Scheiden: voorkomen… of ánders doen? biedt een innovatieve wijze van
denken, preventieve mogelijkheden en praktische handvatten.
Het Opvoed Drieluik wordt gepresenteerd met als doelen:
• Stoppen van de toename van (vecht)scheidingen door ouderschapsvoorlichting,
educatie en ouderschapsbelofte.
• Bescherming van het kind als een scheiding niet te vermijden is door
ouderbegeleiding bij het opstellen en uitvoeren van het verplichte
ouderschapsplan.
• Voorkomen van het hoge aantal tweede scheidingen door voorlichting en
begeleiding bij de vorming van een stiefgezin en het opstellen en uitvoeren van
een stiefouderschapsplan.
Wij wensen u een zeer informatieve maar ook prikkelende dag toe.
Accreditatie
Accreditatie is in aanvraag bij het VGCt, NIP, NIP-NVO, OG, Registerplein, NVRG, NIP
Mediator en NMI.
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Programma
09.00 uur Ontvangst en registratie
09.45 uur Toelichting programma
10.00 uur 	Welkom
10.10 uur 	Scheiden: voorkomen... of ánders doen?
De belofte is het geheugen van de wil (Nietzsche)
Drs. Corrie Haverkort, filosoof specialisatie nieuwe gezinnen
10.30 uur 	De Ouderschapsbelofte bij de komst van een kind
Dr. Hans van Crombrugge, hoofdlector Pedagogiek
10.50 uur 	Het verplichte Ouderschapsplan bij scheiding
Dr. Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker
11.10 uur 	Het Stiefouderschapsplan bij de vorming van een nieuw gezin
Marlijn Kooistra-Popelier, pedagoog
11.30 uur Pauze
12.00 uur Sessieronde 1
13.00 uur Lunch
14.30 uur Sessieronde 2
15.30 uur Pauze
16.00 uur 	Scheiden: een existentiële crisis
Mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt, psychiater, psychotherapeut
en gezondheidsjurist
16.45 uur 	De natuur als spiegel van relaties
Drs. Eric de Blok, zoöloog en psycholoog
17.15 uur Afsluiting en borrel

Parallelsessies
De parallelsessies vinden plaats in 2 ronden, u volgt twee sessies.
Bij inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven.

1. Ouderschapsvoorlichting en ouderschapsbelofte in de praktijk
Door drs. Corrie Haverkort en drs. Maarten van der Linde, psycholoog

2. Hoe maak je een ouderschapsplan in de praktijk?
Door mr. Aleide Hendrikse-Voogt, advocaat-mediator

3. Nieuw gezin? Preventie, voorlichting en praktische begeleiding
Door Marlijn Kooistra en Minke Bremer, gezinsbegeleider YOUKÉ Sterke jeugd

4. Juridische kaders: beperkingen of mogelijkheden voor de hulpverlener
Mr. dr. Gea Brands-Bottema, kinderrechter in Gelderland

5. Adviezen aan hulpverleners - Nieuw: de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen
Door drs. Liesbeth Groenhuijsen, pedagoog en psycholoog en dr. Ed Spruijt

6. Kinderen uit de knel - Programma ontwikkeld door het Lorentzhuis in Haarlem

Drs. Erik van der Elst, dramatherapeut en systeemtherapeut

Meer inhoudelijke informatie over de lezingen en parallelsessies vindt u op www.bsl.nl/scheiden.

Inschrijven via www.bsl.nl/scheiden

Aanbevolen literatuur
Tijdens het congres Scheiden: voorkomen… of ánders
doen? staat het Opvoed Drieluik centraal omlijst door
drie boeken:
• Van partnerrelatie naar ouderschapsrelatie: Nieuw!
Boekpresentatie tijdens het congres.
• Handboek scheiden en de kinderen, voor de beroepskracht die met
scheidingskinderen te maken heeft. Tweede, geheel herziene druk.
• Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Stiefplan, tips en tools.

Praktische informatie
Datum en locatie
Het congres Scheiden: voorkomen… of ánders doen? vindt plaats op dinsdag 8 september
2015 in Burgers’ Zoo te Arnhem.
Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen € 279,- (incl. btw). Studenten betalen
€ 99,-. De kosten zijn inclusief toegang tot de dierentuin, congresmaterialen, koffie/thee,
lunch en borrel.
Doelgroep
Professionals in de (gezondheids)zorg, het juridisch werkveld, het onderwijs,
de hulpverlening of de overheid, zoals: intern begeleiders, (jeugd- en school)
maatschappelijk werkers, (jeugd)verpleegkundigen, (jeugd)artsen, psychologen,
pedagogen, sociaalpedagogisch hulpverleners, familierechtadvocaten, mediators,
sociaaljuridisch dienstverleners, leraren en mentoren.
Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.bsl.nl/scheiden. Na inschrijving voor het congres
ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer 10 dagen voorafgaand
aan het congres ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie. Registratie
gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet meer geplaatst kunnen
worden ontvangen bericht.
Verhinderd?
Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Bij annulering t/m 25 augustus
2015 wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 25 augustus 2015 kunnen
wij geen restitutie verlenen. Vervanging van deelnemers is altijd mogelijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie
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Bohn Stafleu van Loghum
030 638 36 38
congressen@bsl.nl
www.bsl.nl/cuco

