


Welkom 

• Welkom bij workshop Nieuwe gezinnen 

• Wij zijn Brigitte Reukers, systeemtherapeut bij Mediant en oudertrainer 
bij Kinderen uit de Knel. 

• En Marion Kaaks, schoolmaatschappelijk werkster en Kiescoach. 
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Inleiding 

• Narratieve verbeelding: 

• De mogelijkheid om je in het verhaal van de ander te verplaatsen en in 
te leven. 

• Zodra het kind de school binnen komt, komt ook het gezinsleven van het 
kind binnen. Nergens komt thuis zo de school binnen als wanneer het 
gaat om nieuwe gezinnen  

• Welke taak heeft de school nu?  





Wanneer is een gezin een gezin 

• Hoeksteen  van de samenleving 

• Een huishouden bestaande uit een man, een vrouw en kinderen (1984) 

• Een groepje mensen dat meestal bestaat uit vader, moeder en  
kind(eren) 

• Groep van personen die gebonden zijn door een verwantschapsband en 
waarin de volwassenen de zorg op zich nemen voor kind(eren)  

• Gezin is de term van alle samenwerkingsvormen die een hekenbare 
sociale eenheid op micro niveau vormen met al dan niet verwante 
personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar 
onderling steun en verzorging verlenen.  

• Veel duurzame relaties blijken minder duurzaam te zijn , vandaar dat wij 
ons ook richten op gezinnen waar een of meerdere scheidingen hebben 
plaatsgevonden.  

 



Soorten nieuwe gezinnen 

• Het kerngezin: In Een derde van de samengestelde  gezinnen 
worden nieuwe kinderen geboren. Voor hen is dit het kerngezin.  

• Het stiefgezin: Samengesteld: beide ouders hebben kinderen uit 
een vorige relatie. Stiefvadergezin: kinderen van de moeder 
Stiefmoedergezin: Kinderen van vader 

• Roze gezin: Twee moeders of twee vaders 

• Eenoudergezin 

• Fulltime, parttime en halftime samengestelde gezinnen  en 
weekendgezinnen  

 



Cijfers 

• 2.500.000 gezinnen met kind(eren)  

•  33.000 scheidingen per jaar 

• 1/3 van de gescheiden partners heeft binnen 1 jaar een nieuwe relatie 

• 200.000 stiefgezinnen 

• 285.000 stiefkinderen 

•   10.000 stiefgezinnen erbij per jaar 

• 60% van 2de huwelijken mislukt binnen de 5 jaar 

• 35% van alle huwelijken mislukt 

• 25% van de kinderen heeft geen contact met niet verzorgende ouder 



En nu de praktijk 

Oog voor ingewikkeldheid 



Theorie 

• Oog hebben voor ingewikkeldheid 

• Wees professioneel nieuwsgierig 

• Scheiden is een rouwproces 

• Effect op kinderen 

• De 3 belangrijkste gevoelens 

• De vraag achter de vraag 

• Meerzijdig partijdig 

 



Beleidsontwikkeling?! 

• Welke taak heeft school/beleid? 

• Op welke manier kan de leerkracht ondersteund worden door beleid. 



Dat ik van mijn vader hou,  
dat doet moeder soms verdriet.  
En dat ik van mijn moeder hou  

dat weet mijn vader niet.  
Zo draag ik mijn geheimen mee  

en loop van hier naar daar.  
Nog altijd hou ik van die twee,  

die hielden van elkaar. 
 

Dat fotoalbum van toen ze trouwden,  
ze kijken elkaar zo vriendelijk aan.  

Nog niets van de ruzies die komen zouden,  
nog niets van de dag dat hij weg zou gaan. 

 



Dat was zo rot in het begin,  
dat heeft geen kind verdiend.  

Nu heef mijn vader een vriendin  
en moeder heeft een vriend  

en alles went wel op den duur,  
dan doet het minder zeer.  

Maar soms in een verloren uur,  
pak ik dat album weer. 

 
Dat fotoalbum van toen ze trouwden,  

ze kijken elkaar zo vriendelijk aan.  
Nog niets van de ruzies die komen zouden,  
nog niets van de dag dat hij weg zou gaan. 
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