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SCHEIDINGSATLAS
ONLINE TRAINING OVER OUDERSCHAP  
NA SCHEIDING

Bent u een gescheiden vader of 
moeder en wilt u uw ervaringen 
delen met andere ouders of tips 
krijgen over ouderschap na 
scheiding? Dan is de nieuwe 
training ScheidingsATLAS iets 
voor u!
 
WAT IS SCHEIDINGSATLAS?
–  Online training.
–  Speciaal ontwikkeld voor gescheiden 

ouders ter ondersteuning van  
ouderschap na scheiding.

– Zes sessies met verschillende 
onderwerpen.

–  Totaal zo’n 6 uur training.
–  Interactief, met animaties, video’s van 

rollenspellen, experts en andere 
gescheiden ouders.

– Gebaseerd op onderzoek, bijdragen van 
experts en ervaringen van andere 
gescheiden ouders.

 

DOEL VAN SCHEIDINGSATLAS
Deze training heeft als doel gescheiden
ouders te informeren en in hun kracht
te zetten.
Ook biedt het concrete handvatten
gericht op ondersteuning van kinderen
en communicatie met de andere ouder.

In iedere sessie vindt u informatie over 
onderwerpen waarvan we weten dat het 
interessant is voor ouders die geschei
den zijn:  
Kinderen in een scheiding; Verschillende 
soorten ouderschap; Positieve communi
catie; Met problemen omgaan; 
Ouderschap na scheiding; Steun en 
praktische hulp.
 
KOSTEN
TNO heeft subsidie gekregen van ZonMw  
om ScheidingsATLAS te evalueren. 
Daarom kunt u nu gratis meedoen aan de 
training. Voorwaarde is dat u voor het 
onderzoek een aantal vragenlijsten invult 
(zie kader).

MEEDOEN
Meer informatie en aanmelden kan via 
www.tno.nl/atlas.

ONDERZOEK
Alle deelnemers vullen na aanmelden 
een eerste vragenlijst in. Vervolgens 
wordt u op basis van toeval door
verwezen naar één van twee routes.  
Bij beide routes kunt u aan de slag 
met Scheidings ATLAS. Bij de ene route 
kan dit direct, bij de andere route kunt 
u beginnen na een tweede vragenlijst 
na ongeveer een maand.

U kunt op uw eigen tempo vervolgens 
de training bekijken. Er volgen nog 
twee laatste vragenlijsten over hoe  
het met u gaat en wat u van de 
training vond (na een maand en half 
jaar). Onder deelnemers aan deze 
vragen lijsten verloten we Bol.com 
bonnen van 50 euro als dank voor 
deelname.


