Dit is een informatief document met boeken,
films, Spellen, organisaties enz., over aspecten
van scheiden en de gevolgen van scheiding. Voor
ouders, kinderen en professionals.
(Uitgekozen door ouders, kinderen en professionals.) Bijgewerkt t/m augustus
2019.
(Niet alle boeken zijn nieuw verkrijgbaar, mogelijk wel 2e hands of in de
bibliotheek.)

De onderste lijst betreft belangrijke boeken die
raken aan het thema uit elkaar gaan, over
relaties, opvoeding, scholing.
De boeken, films en andere ‘gereedschappen’ staan niet in volgorde van
belangrijkheid.
Alle informatie is aanklikbaar en leidt je naar een mogelijkheid tot bestellen.

Boeken voor ouders en professionals
1. “Hoe vertellen we het de kinderen” Respectvol scheiden als een
nieuw begin. Anne Buiskool
Voor ouders die vanaf het begin handvatten wensen. Van de
scheidingsmelding aan elkaar, het voorbereiden van het verhaal aan de
kinderen, via het vertellen aan de kinderen, naar kort en wat langer na de
scheiding. Over omgaan met emoties en gevoelens, hulp vragen, het
familie systeem, leeftijden, Loyaliteit, liefde en pijn in relaties en veel
informatie over organisaties, hulpmiddelen, documenten,
ouderschapsplan, school en scheiding enz.
2. “Hoe vertellen we het de kinderen” Respectvol scheiden als een
nieuw begin. Anne Buiskool (E-Boek)
3. Aan alle gescheiden ouders, Marscha pinedo en Petra Vollinga
In ‘Aan alle gescheiden ouders’ laat Marsha Pinedo de kinderen zelf aan
het woord, in persoonlijke verhalen die iedere ouder zullen raken: wat
kinderen meemaken, voelen en denken. Op een indringende manier
openen deze kinderen je de ogen, aangevuld met tips en adviezen van
deskundigen en oefeningen waar je meteen iets mee kunt. Zodat jouw
kind later kan zeggen: ‘Mijn ouders? Die zijn echt goed gescheiden.’
4. En de kinderen scheiden mee Het zandkastelen programma
Patricia Romanowski en Gary Neuman
De meeste kinderen van gescheiden ouders voelen zich verdrietig,
verward, boos, schuldig en in tweestrijd. Als ze deze gevoelens niet
kunnen uiten en op een gezonde manier kunnen verwerken, dan is de
kans groot dat het beeld dat het kind van zichzelf en van anderen heeft

wordt aangetast. Hoe een kind de scheiding ervaart zal aanzienlijke
invloed hebben op zijn vermogen om later zelf liefdesrelaties aan te gaan,
deze in stand te houden en een goede ouder te worden. Hoewel
echtscheiding een probleem van het hele gezin is, gaat dit boek op de
eerste plaats over de kinderen; over de impact die de scheiding op hen
heeft vanaf de geboorte tot de eerste jaren van volwassenheid en hoe je
daar als ouder het beste mee omgaat.
5. Kinderen in Spagaat, Rouw na scheiding en overlijden, Leoniek van
der Maarel
Leoniek van der Maarel laat in haar boek zien dat kinderen niet alleen
rouwen na de dood van een ouder maar ook na een echtscheiding, en dat
hun rouw in beide situaties vaak dezelfde fases doorloopt. Ook benadrukt
ze dat de omgeving in deze turbulente periode een belangrijke rol speelt.
Kinderen komen zelf aan het woord over wat voor hen werkt en wat
absoluut niet.
6. Lang en gelukkig uit elkaar, bewust scheiden in 5 stappen
Katherine Woodward
Toen Gwyneth Paltrow in 2014 scheidde van Chris Martin, gebruikte ze de
term conscious uncoupling voor het harmonieuze en wederzijdse besluit
om uit elkaar te gaan. Populair geworden door relatie-expert Katherine
Woodward is deze term synoniem geworden voor een scheiding waarbij
beide partners accepteren dat ze een rol hebben gespeeld bij het uit elkaar
gaan en - nog belangrijker - het samen werken aan een functionele en
gezonde manier om in de toekomst met elkaar om te gaan, wat met name
praktisch is in het geval van co-ouderschap.
7. Werkboek “kinderen uit de knel” voor ouders Erik van der Elst en
Jeroen Wierstra (co-auteurs) Margreet Visser Justine van Lawick
Kinderen uit de knel is een interventie voor ouders die verwikkeld zijn in
een vechtscheiding (complexe scheiding) en voor hun kinderen. De
interventie richt zich op ouders tussen wie de strijd escaleert en bij wie de
kinderen uit beeld raken, en op ouders die niet tot overeenstemming
kunnen komen over een goede organisatie van het ouderschap en in strijd
blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld.
Kenmerkend voor deze vernieuwende aanpak is de groepsgewijze
benadering van zowel de ouders als de betrokken kinderen, waarbij het
zwaartepunt ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en
het weer centraal stellen van de kinderen. Op die wijze komt de omgeving
van de kinderen weer in balans, wordt het weer veilig en kunnen zij zich
weer verder ontwikkelen.
8. Kinderen uit de knel Justine van Lawick Margreet Visser (Voor
professionals)
Het project Kinderen uit de Knel heeft een grote vlucht genomen door de
groeiende vraag naar behandelaanbod voor ouders, die gevangen zitten in
conflicten na scheiding, en voor hun kinderen en netwerk. Een
samenwerkingsverband van de ministeries van VWS en V&J heeft een
subsidie verstrekt die het mogelijk maakte een platform op te zetten met

een pijler voor ontwikkeling en onderzoek, een pijler voor training en
kwaliteitsborging en een pijler voor coördinatie en voorlichting. Dit heeft
verdere ontwikkeling, onderzoek en verrijking van het aanbod mogelijk
gemaakt. De weerslag daarvan vindt u in deze derde druk waarin nieuwe
inzichten en ervaringen zijn verwerkt.
9. Kind in bemiddeling Cees van Leuven en Annelies Hendriks
Een meisje van zes tekende tijdens een kindermoment in bemiddeling een
huis met veel ramen. ?Waarom heeft jouw huis zo veel ramen ??, vroegen
we. Het kind zei ons: ?Dan kunnen papa en mama alles beter zien.?
Kernachtiger kunnen de auteurs hun doelstelling niet verwoorden. Ze
beschrijven de weg die ouders en hun kind(eren) bij scheiding onder
professionele begeleiding van de bemiddelaar begaan om de ouderkindrelatie op positieve wijze te behouden.
10.Voorkom een vechtscheiding, Nancy Steutel
Dit boek (met werkboek) helpt je als ouders om niet te blijven hangen in
haat, woede en wrok, maar de liefde die er ooit was te hervinden en te
gebruiken om uit elkaar te gaan. Op deze manier kunnen kinderen kind
blijven en houd je een goede relatie met je ex-partner.
11.Vechten voor je scheiding, een aanpak voor postrelationele rouw
Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel (voor professionals)
Dit boek voorziet in de toenemende behoefte bij professionals aan tools
om conflictescalatie bij ex-partners te voorkomen en hen te kunnen helpen
de transitie te maken naar co-ouders, zodat zij gezamenlijk de opvoeding
van hun kinderen kunnen volbrengen. Het boek biedt enerzijds een
heldere uitleg van de SCHIP-aanpak met aansprekende voorbeelden en
concrete oefeningen. Anderzijds geeft het belangrijke
achtergrondinformatie over het ontstaan en het verloop van relaties, de
verstrengeling van conflict en verlies, de rol van rouw bij echtscheiding, en
de invloed van seksuele ontrouw.
12.Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin Corrie Haverkort,
Marlijn Kooistra Popelier en Aleide Hendrikse-Voogt
Een succes maken van een samengesteld gezin is een behoorlijke opgave.
Dat blijkt wel uit deze cijfers: 60 procent gaat wéér uit elkaar.
Tegenwoordig stellen ouders die gaan scheiden een ouderschapsplan op
waarin afspraken gemaakt worden over de opvoeding en verzorging van
de kinde¬ren. Waarom zou je niet een soortgelijk plan maken als je een
relatie begint (of hebt) met iemand die al kinderen heeft?
13.Kinderen op de eerste plaats Bewezen werkzame opvoedstrategien
bij scheiding Joanne Pedro Caroll
'Kinderen op de eerste plaats' vertelt hoe je met kinderen van
verschillende leeftijden kunt praten over uit elkaar gaan en de
veranderingen in het gezin die daarmee gepaard gaan. Het geeft ouders
inzicht in wat kinderen voelen maar vaak niet kunnen of willen zeggen.
Het laat zien wat de blijvende gevolgen van een scheiding zijn en legt uit
welke uitdagingen een nieuwe relatie met zich meebrengt.

14.Blijven staan ondanks de storm van Vanessa Maes en Christel
Cornelis
Als ouders uit elkaar gaan zoals bij een (v)echtscheiding, dan kan dat met
veel emoties, pijn, angst, verdriet en zelfs psychische trauma's gepaard
gaan. Dat kan forse effecten hebben op het leven en welbevinden van de
betrokken kinderen. In dit schitterende boek wordt diepgaand, maar ook
op heel praktische wijze ingegaan op de problematiek van
'hoogconflictscheidingen'. De beide auteurs, beiden werkzaam onder
andere als systeemtherapeut, beschrijven in dit goed geschreven boek wat
je moet doen om tot herstel van jezelf te komen. Goede zelfzorg staat
daarbij centraal. Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden wordt de
lezer daarbij geholpen.
15.Uit elkaar Cornald Maas
Cornald Maas heeft voor de Volkskrant een serie interviews gehouden met
kinderen uit gescheiden gezinnen. De kinderen zijn inmiddels volwassen
en kijken terug op de scheiding. Er wordt beschreven hoe ze terugkijken
op hun jeugd en hun eigen liefdesleven. Bijna zeventig interviews zijn in
dit boek gebundeld. Een boek dat het perspectief van het kind in relatie tot
scheidingen op confronterende wijze aan de orde brengt.

Boeken voor kinderen en jongeren
1. Thuis bij allebei, Mike van Dam. 3 t/m 7 jaar
Waarom zijn papa en mama niet meer samen? Houden zij nog wel van
mij? Thuis bij allebei is een warm en prachtig geïllustreerd prentenboek
over scheiden en co-ouderschap. De grappige teksten bieden ouders
houvast bij het bespreken van deze lastige thema’s met hun kinderen.
Kinderen uit co-ouderschap-situaties waarbij de ouders nog goed met
elkaar omgaan zullen zich het best in dit boek herkennen. Voor kinderen
van 3 tot 7 jaar.
2. De prinses die droomde van aardbeien, Tineke Toet en Caroline
van Pelt. 4 t/m 8 jaar
Dit boek gaat over een prins en een prinses die gaan scheiden. Het vertelt,
zonder vooroordelen, de stappen voorafgaande aan de scheiding en wat er
daarna gebeurt. Dit alles op een luchtige en kleurrijke manier. Het boek
helpt ouders en kinderen bij het bespreken van de scheiding. Ook is het
boek goed in de klas te gebruiken, bijvoorbeeld om er in de kring met
elkaar over te praten.
3. Kamil de groene kameleon, Danielle Steggink. vanaf 4
Het verhaal gaat over Kamil, de groene kameleon. Kamil heeft een blauwe
vader en een gele moeder. In het verhaal worden de gevoelens van Kamil
beschreven wanneer zijn ouders steeds meer ruzie krijgen met elkaar over
hun verschillende kleuren. Gevoelens van angst, verdriet en boosheid
lopen door elkaar. Kamil raakt ervan in de war en heeft het gevoel dat hij
het nooit goed kan doen voor allebei. Uiteindelijk komt Kamil bij een

grote, wijze kameleon terecht die hem uitleg geeft over de verschillende
gevoelens en antwoord probeert te geven op de vragen die hij heeft.
4. Doris Dorpsuil, Bo Sijpkes. 4 t/m 7
In dit eerste boek over Doris Dorpsuil leer je gemakkelijk samen met
kinderen, aan de hand van vier simpele stappen, geboorte, dood,
scheiding en een eerste schooldag bespreekbaar te maken. Bovenal is het
gezellig en leerzaam om even weg te duiken in het dorpje van Doris.
Verhalen waarin gevoelsverwerking bij jonge kinderen centraal staat met
als leidraad compassie. Compassie voor het kind en voor jezelf als
volwassene. Dit alles aan de hand van vier simpele stappen!
5. Van alles twee, Martine Delfos. 4 t/m 7 jaar
Het verhaal is een hulpmiddel om jonge kinderen de nieuwe huiselijke
situatie te kunnen begrijpen. Het helpt ouders om hun jonge kinderen in
die situatie te ondersteunen.
6. Ik hoor bij jullie allebei, M.J.M. Fiddelaers-Jaspers. 4 t/m 12 jaar
Als jouw ouders zijn gescheiden dan verandert er veel in je leven. Je voelt
van binnen van alles en je weet niet altijd hoe je daarmee moet omgaan.
Het is vaak moeilijk om te vertellen hoe je je voelt. Je wilt papa en mama
niet steeds lastig vallen met de vragen die je hebt en met jouw verhaal.
Dan is het fijn als je in dit werkboek kunt werken. Het lucht op wanneeer
je kunt opschrijven wat je voelt of er een tekening van maakt. Soms is er
later een moment om samen met papa of mama in dit boek te kijken. Dan
snappen zij beter hoe het voor jou is dat zij uit elkaar zijn gegaan.
7. Marathon en Liefje, Gwen Eckhaus. ook in e-book en luisterboek 5
t/m 8 jaar
(Voor)lees- en doeboek met opdrachten over scheiden. Door de ogen van
Marathon, een grote rode kater, nemen we een kijkje in het leven van
Rosa (8) op het moment dat haar ouders gaan scheiden. Wat volgt is een
achtbaan van ervaringen en gevoelens; alles is hetzelfde en toch anders!
Zeker als papa naar een ander huis gaat en Rosa bijna jarig is. Als Rosa
voor haar verjaardag een kitten (Liefje) krijgt, lopen twee
perspectieven/verhaallijnen als vanzelfsprekend door elkaar. 'Gewoon
even wennen' geldt voor verschillende situaties!
8. Uit elkaar, Veronique Puts. 5 t/m 8 jaar
Acht is geboren op 8 augustus en lacht altijd, dag en nacht, totdat papa en
mama steeds vaker ruzie hebben en uiteindelijk besluiten te gaan
scheiden.
Alle aspecten die bij een scheiding van ouders aan de orde komen, hebben
een plek in het verhaal, maar nooit moralistisch of uitleggerig. Het boek is
zeker ook informatief, maar zonder heel erg diep op allerlei praktische
zaken die bij een scheiding komen kijken in te gaan. De stemmige collages
over twee pagina's, met allerlei opmerkingen erbij geschreven, vullen de
tekst aan en maken het zware thema iets luchtiger.
9. Bang, Boos, Blij Suzan van Apeldoorn. vanaf 6
Bang Boos Blij is een boek over wat er is gebeurd bij de echtscheiding en

daarna. Kinderen kunnen in het boek tekenen en schrijven om alle dingen
die ze van binnen voelen een plaats te geven. De auteurs werken als
counselor en mediator met kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn.
10.De kleine Kolibrie laat zijn hart spreken, Marieke Lips 6 t/m 9
Het Boekje vertelt het verhaal van een kleine kolibrie met ouders die gaan
scheiden. Het boek moedigt kinderen aan om te praten over hun
gevoelens en maakt dit vaak moeilijke onderwerp bespreekbaar. Het
boekje biedt naast het verhaal van de kleine kolibrie ook vragen en
opdrachten om samen met kinderen te beantwoorden en doen.
11.Heen en weer, Marja Baseler. 8 tot 12 jaar
Als kinderen te maken krijgen met ouders die gaan scheiden, verandert er
ontzettend veel in hun leven. Van de ene op de andere dag is hun veilige,
vertrouwde wereldje er niet meer. Dat is niet altijd makkelijk. Maar… een
scheiding hoeft niet alleen maar vervelend te zijn. Je krijgt twee huizen, je
hebt twee kamers en twee keer speelgoed. Na een tijdje zul je eraan
wennen dat je ouders niet meer samen zijn. In dit boek staat alles wat
kinderen zouden moeten weten over een scheiding en met welke
gevoelens je dan te maken kunt krijgen. Bovendien staan er veel
praktische tips in om het wonen in twee huizen makkelijker te maken.
12.Hoe overleef ik (zonder) mijn familie, Francine Oomen en Annet
Schaap 10 t/m 15 jaar
hoe overleef je met/zonder je familie? Dankzij dit boek!
Rosa heeft veel ervaring op dit gebied, dus wie kan je hierover beter
adviseren dan zij? In dit boek vind je veel info, testjes, strips,
gebruiksaanwijzingen, mails en invulpagina’s. En natuurlijk een heleboel
onmisbare survivaltips!
13.Ouders uit elkaar, Heb ik dat. Lianne van Lith Marjolijn van Dorp
13 t/m 16 jaar
Jongeren met gescheiden ouders moeten allerlei beslissingen nemen en
kunnen tegen problemen aanlopen, waar zij mee om moeten (leren) gaan.
Dit handzame boek is gebaseerd op verhalen van jongeren van ca. 13 t/m
21 jaar en hun (stief)ouders, zowel voor, tijdens als na een scheiding. Zij
komen aan het woord in twee of drie pagina's. Deze verhalen bevatten
voor jongeren veel herkenbare situaties. Tussendoor worden, veelal in een
ander lettertype, informatie, tips en praktische adviezen gegeven.
14.Mijn ouders gaan scheiden en ik dan? Jacqueline van Zwet 13 t/m
18jaar
Het doel van dit boek is jongeren te helpen bij een (dreigende)
echtscheiding van de ouders bij praktische en emotionele vragen en
problemen. Het biedt: herkenning, troost, begrijpen van zichzelf, manieren
om situaties aan te pakken. Praktisch opgezet: behandeling van de vragen
waar jongeren mee zitten in hoofdstukken. De nadruk ligt erop dat
echtscheiding een probleem van de ouders is: het kind hoeft het niet op te
lossen en is er niet de oorzaak van. Het moet zichzelf blijven en een eigen

leven blijven leiden. Een groep jongeren heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van het boek.

English books Parents and Professionals
1. “How do we tell the children” Respectful divorce as a new
beginning (English E-book)
This book is a passionate plea and practical guide for divorcing parents to
build up a respectful parent relationship. For the benefit of their own
happiness, and that of their children. The moment that parents tell their
child(ren) that they are divorcing has a great impact. By preparing for this
conversation in 7 steps, you will lay the foundations for a sustainable
parent relationship, even though you are separating as partners. This way
you will create a safe basis for your children, for now and later.
2. To all separated or divorced parents, Marsha Pinedo en Petra
Vollinga (e-book)
Marsha Pinedo and Petra Vollinga wrote this book to give you valuable
insights into how your child experiences the whole process of your
separation or divorce.
3. Conscious uncoupling Katherine woodward thomas
We enter our romantic relationships with great love, hope, and
excitement--we've found the 'one', so we plan and forge our futures
together. But sometimes, for many different reasons, relationships come
undone; they don't work out. Yet there is another path to the end of a
relationship--one filled with mutual respect, kindness, and deep caring.
Katherine Woodward Thomas, author of Calling in ''The One'' and creator
of the groundbreaking method, Conscious Uncoupling, provides the
valuable skills and tools for you to travel this challenging terrain with five
thoughtful and thought-provoking steps
4. Everything is workable, A zen approach to conflict resolution Diana
Musho Hamilton
Conflict is going to be a part of your life—as long as you have
relationships, a job, or dry cleaning to be picked up. Bracing yourself
against it won’t make it go away, but if you approach it consciously, you
can navigate it in way that not only honors everyone involved but makes it
a source of deep insight as well.

Kaarten en Spellen
1. Goed gesprek van Stoere Stappen, Manon Ende Gesprekskaarten
voor kinderen van gescheiden ouders
Dit product helpt kinderen en ouders om tijdens en na de scheiding in
contact te zijn met elkaar.
Kinderen kunnen met behulp van de kaartjes vertellen wat er in hen

omgaat en ouders kunnen hun kind hierdoor beter steunen in deze
periode.
2. Krachtvriendjes van Stoere Stappen, Manon Ende Positieve en
liefdevolle boodschappen voor kinderen van gescheiden ouders.
Krachtvriendjes is een fijn hulpmiddel voor ouders en professionals om
kinderen die een scheiding meemaken een extra steuntje in de rug te
geven. Kinderen krijgen meer vertrouwen in zichzelf en de situatie dankzij
de liefdevolle en positieve boodschappen van de krachtvriendjes.
3. Gesprekskaarten ‘Recht uit mijn hart’ Kinderen, Marieke Lips
Aan de hand van de kaarten wordt een opening gecreëerd om met
kinderen in gesprek te gaan. De kaarten zijn zo opgesteld zodat ze de
belevingswereld van kinderen betreffen. Ze kunnen in verschillende
situaties worden gebruikt, meer specifiek in scheidingssituaties. Er kan
uitleg worden gegeven over vraagstukken die spelen en er kan worden
doorgevraagd nadat een kaart is getrokken/gekozen. Het is aan te bevelen
om waar nodig aanvullende tools te gebruiken bij de kaarten, te denken
valt aan duplo poppetjes, Een Taal Erbij, het maken van kindertekeningen,
Drie Huizen Spel
4. Gesprekskaarten’Rrecht uit mijn hart’ Ouders, Marieke Lips
Aan de hand van de kaarten wordt een opening gecreëerd om individueel
dan wel gezamenlijk met ouders in gesprek te gaan. De kaarten zijn zo
opgesteld dat ze de belevingswereld van iedere ouder betreffen. Er wordt
aandacht besteed aan het ex-partnerschap, het ouderschap en de positie
van de kinderen.
5. 3 huisjes spel
Na een echtscheiding of uithuisplaatsing, wonen veel kinderen afwisselend
in verschillende huizen. Met dit spel bouw je spelenderwijs een papahuis,
een mamahuis en een kinderhuis op. Een kinderhuis kan van alles zijn
maar het is een huisje zoals het kind het graag wil. Het kan ook de school
representeren, of bijvoorbeeld zijn slaapkamer of het huis van opa en
oma.
6. Hart op de tong
Hart op de tong is een therapeutisch spel, ontwikkeld voor kinderen vanaf
9 jaar, jongeren en volwassenen die te maken hebben met een
echtscheiding. Praten over de scheiding kan moeilijk zijn, maar voor de
verwerking van zo'n gebeurtenis is dat erg belangrijk. (H)erkenning vinden
bij lotgenoten kan daarbij helpen. Dit spel heeft tot doel om kinderen te
stimuleren om zelf stappen te ondernemen in het verwerkingsproces van
de scheiding en dit proces vervolgens verder te begeleiden.

Films
1. Vechtmeisje (trailer)
2. Jusqu’a la Garde (Trailer)
3. Stepmom (trailer)
4. The war of the roses (trailer)
5. Hun keuze, mijn verhaal, film gemaakt door Expertise Centrum
Kind en Scheiding
6. Uitzendingen Klokhuis over scheiden
7. Filmpje door Villa Pinedo waarin kinderen vertellen over hun leven
als kind van gescheiden ouders

Muziek
1. Liedje over scheiden, Doe normaal (Klokhuis)
2. Mijn hele leven lang - Kinderen voor Kinderen
3. James TW When you love Someone
4. Marco Borsato – Voorbij
5. Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou
6. Kelly Clarkson, Stronger
7. Anouk – I don’t want to hurt no more
8. Bløf – Harder dan ik hebben kan
9. Britt Nicole - The Sun Is Rising
10.You lost me – Christina Aguilera
11.Wout Lock, Het is voorbij

Organisaties
1. Villa Pinedo Dé plek voor kinderen van gescheiden ouders
2. Expertise Centrum Kind en Scheiding Bij mij kun je terrecht voor
individuele begeleiding voor je kind.
3. School en echtscheiding
4. Scheidingsatlas, over ouderschap na de scheiding
Meer organisaties volgen binnenkort

Boeken die raken aan het thema uit elkaar gaan,
over relaties, opvoeding, scholing.
1.

Het weerbare kind, Peter Levine & Maggie Kline

2.

Opstellingenwerk eenheidsbewustzijn in de praktijk,
Evelien Hogeweg

3.

Luisteren naar kinderen, Thomas gordon

4.

Opvoeden is geen kunst, J Rosemond

5.

De Taal van huilen, Aletha Solter

6.

Baby's weten wat ze willen, Aletha solter

7.

Met kinderen groeien, Myla en Jon Kabat-Zinn

8.

Het einde van de opvoeding, Jan Geurtz

9.

Verslaafd aan Liefde, Jan Geurtz

10.

Blijf bij mij - Rika Ponnet

11.

Uw capabele kind (das kompetente kind) - Jesper juul

12.

Krijg de liefde die je wilt, Harville Hendrix and Helen Mc
Kelly
Hunt

13.

Houd me vast, Sue Johnson

14.

Tao te king voor ouders, William martin

15.

Kinderen en angst – Charlotte Visch

16.

Wat je baby verteld, Tracy Hogg

17.

Wat je peuter verteld, Tracy Hogg

18.

Mindful ouderschap – Susan M Bogels & Kathleen Restifo

19.

How2talk2kids effectief communiceren met kinderen Adele Faber & Elaine Mazlish

20.

Boeddhisme voor moeders, Sarah Napthali

21.

Wat kinderen ons leren – Piero Ferucci

22.

Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen – Linda
Kavelin Popov

23.

Zeven spirituele wetten voor ouders – Deepak chopra

24.

Zin in opvoeden – manfred van Doorn eigen uitgave

25.

Opvoeden in een gestoorde wereld – Jan nouwen en
Eugenie van Ruitenbeek

26.

Lastige kinderen heb jij even geluk - Berthold Gunster

27.

Wat je niet verteld is - Sarah Morton

28.

Opgroeien in Vertrouwen - Justine Mol

29.

Roots of Empathy – Mary Gordon

30.

Unconditional Parenting, Alfie Kohn

31.

The artist's way for parents, raising creative children –
Julia Cameron

32.

Giving the love that heals, Harville hendrix

33.

Raising an Emotionally intelligent Child – Gottman

34.

Raising children in love, justice and truth, Barry long

35.

Respectful parents, respectful kids - Sura Hart & Victoria
Kindle Hodson

36.

Peacable Revolution through Education - van Catherine
Cadden

37.

The wisdom of your childs face - Jean Haner

38.

Raising our children, raising ourselves – Naomi Aldort

39.

Peaceful parent, happy kids, how to stop yelling and start
connecting – Dr Laura Markham

Ik sta open voor aanvullingen. Wat ontbreekt er nog?
Graag ook eventuele fouten en niet werkende linken doorgeven.

