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Duurzaam ouderschap na echtscheiding 
Voor ouders die gescheiden zijn of in 
scheiding liggen 
 

Helmond / start 4 maart / 15.00 – 17.00 uur 

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die 

het leven van de ouders en van de betrokken 

kinderen behoorlijk op zijn kop kan zetten. Er 

breekt een tijd aan met veel onzekerheden. 

 

 

Wat brengt deze training jou?  

 Je herkent bij deelnemers de moeilijkheden die je tegenkomt bij het vormgeven 

van gezamenlijk ouderschap na echtscheiding;  

 Je krijgt zicht op hoe jouw emoties van invloed zijn op de samenwerking met de 

andere ouder en weet daar op een goede manier mee om te gaan in het belang 

van jullie kind(eren);  

 Je weet hoe je kunt opkomen voor jouw belang en dat van jullie kind(eren);  

 Je ontwikkelt vaardigheden waardoor je een goed gesprek kunt voeren met de 

andere ouder en in staat bent om conflicten op te lossen. 

Voorafgaand aan de cursus vindt een voorgesprek plaats, waarin je kennis maakt 

met de trainers en een korte uitleg krijgt over de inhoud van de cursus. Samen 

bekijken we of het groepsaanbod goed aansluit bij jouw vraag. 



 

Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op 
persoonlijk of professioneel vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht. 
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Praktische informatie 

 6 bijeenkomsten van 2 uur + een voorgesprek van 1 uur 

 Locatie: LEVgroep, Penningstraat 55 in Helmond.  

Mocht de training niet fysiek plaats kunnen vinden ivm de Corona-maatregelen, 

dan zal de training online gegeven worden 

 Eigen bijdrage €45,- (t.b.v. studieboek en usb stick). Indien dit een bezwaar is 

voor deelname, dan gaan we daarover graag met je in gesprek. 

 We werken volgens de richtlijnen van de RIVM: hygiëne, ventilatie en 1,5 meter 

afstand zijn in de trainingsruimte gegarandeerd. Draag s.v.p. bij binnenkomst 

een mondkapje. 

 

Informatie en aanmelden 

Neem voor meer informatie contact op met: 

liesbeth.schobers@levgroep.nl / 06 41 03 88 25  

simone.beetz@levgroep.nl / 06 41 42 05 07 

 

Aanmelden: bit.ly/lerenmetlev-duurzaamnascheiding  

http://bit.ly/lerenmetlev-duurzaamnascheiding

