
Aanmeldingsformulier KIES  

Voor de deelname aan het KIES - programma vragen wij aan beide ouders om dit 
formulier zo volledig mogelijk , eventueel ieder afzonderlijk, in te vullen. 
Dit formulier graag z.s.m. terug mailen naar info@kindencoachlinda.nl  
 

 
Inschrijving (streep door ) : Bassischool gr 4 t/m 8   OF    12 jr t/m 15 jr  

Naam van het kind:……………………………………………………………………. 

Geboortedatum:……………………………………………………………………….. 

School :………………………………………………………………………………...... 

Bij wie van de ouders woont uw kind:………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats :……………………………………………………………………. 

Telefoonnummer(s):…………………………………………………………………... 

Email adres:……………………………………………………………………………… 

 

Adres van de andere ouder:………………………………………………………… 

Postcode en plaats:…………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s):………………………………………………………………….. 

Emailadres:………………………………………………………………………………... 

 

In welk jaar heeft de scheiding plaatsgevonden:………………………….. 
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Informatieformulier KIES 

Doelstelling en resultaat KIES: 

Kies betekent: “Kinderen In Echtscheiding Situatie“. Het is een spel- en praatprogramma. 

Het hoofddoel is kinderen een onafhankelijke plek te bieden, waar ze niet gehinderd door 

loyaliteit hun verhaal kunnen doen. Dat ze erkenning en herkenning vinden en( weer) het 

gevoel krijgen, dat zij er toe doen. Uit een onderzoek door de Universiteit Utrecht blijkt 

dat kinderen die KIES hebben gevolgd de scheiding beter begrijpen en ook beter weten 

wat te doen als er problemen zijn. 

Bij de kinderen zelf zien we een duidelijke verbetering van de relatie met zowel hun 

moeder als vader. 

Van alle vaders en moeders krijgt dit programma gemiddeld het rapportcijfer 8.5 

 

Programma:  

 Kinderbijeenkomsten 

Bij KIES komen we 8 keer een uur bij elkaar om te horen hoe anderen met de 

scheiding omgaan, oefenen hoe je iets kunt vertellen. Door verschillende 

spelvormen en andere activiteiten leren we elkaar kennen en vooral veel  plezier 

met elkaar te beleven. De groep is klein en wordt begeleidt door speciaal 

opgeleide en getrainde kiescoaches. 

Ouderbijeenkomsten 

Twee keer op een avond komen we een uurtje samen.  

Tijdens de eerste ouderbijeenkomst wordt informatie gegeven over KIES, over de 

fases van verwerking van de scheiding en kunt u vragen stellen. 

Tijdens de afsluitende ouderbijeenkomst hoort u hoe het programma ervaren is 

door de kinderen. 

We zullen u een persoonlijk overzicht meegeven van de ontwikkeling, die uw kind 

in de groep liet zien en we geven daarbij persoonlijke tips mee die u en uw kind 

wellicht kunnen steunen in de toekomst. 

 Informatie en terugkoppeling: als (één van de) ouders niet op de 

ouderbijeenkomsten aanwezig kan zijn wordt de betreffende informatie per post 

aan hem/haar verzonden.  

 De kinderen krijgen een eigen map. Tijdens de laatste bijeenkomst gaat de map 

mee naar huis. 

 U draagt zorg voor een goed plekje en de kinderen mogen beslissen wanneer er 

samen in de map wordt gekeken: het is hun persoonlijke map. 
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