Specialisatie Familiemediation
Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator
U heeft met goed gevolg de Basisopleiding Mediation afgerond en nu wilt u zich verder specialiseren in
Familiemediation. Deze praktijkgerichte opleiding biedt u daartoe de kans.
Familiemediation
Familiemediation is een uitdagend en breed werkveld, waarbij het aan de mediator is om met de benodigde
kennis en vaardigheden scheidende partners over emotionele, juridische en financiële drempels heen
te helpen en zorg te dragen voor een stabiel fundament voor een nieuwe start als alleenstaande of
alleenstaande ouder. Zijn er kinderen in het spel, dan is het aan de mediator om de kinderen centraal te
stellen, voor zover de ouders daartoe niet zelf in staat zijn, en de ouders te begeleiden bij het formuleren van
een verantwoord ouderschapsplan. Dit betekent dat van de mediator veel specifieke kennis en kunde wordt
gevraagd van zowel emotionele, juridische en financiële aspecten.
De opleiding
De opleiding tot MfN-erkend Familiemediator is opgebouwd aan de hand van de eisen die het MfN stelt aan
deze mediationspecialisatie. In de opleiding wordt stilgestaan bij de basiskennis en vaardigheden die nodig
zijn om een goed Familiemediator te worden volgens het MfN-profiel. Zo komen onder meer aan de orde:
de psychologische mechanismen bij een scheiding, de echtscheidingsmelding, de impact op kinderen, het
opstellen van een ouderschapsplan, de vermogensrechtelijke afwikkeling van een scheiding, het berekenen
van partner- en kinderalimentatie en het maken van een echtscheidingsconvenant.
Ervarend leren is het belangrijkste uitgangspunt van de opleiding. Dit betekent dat theorie afgewisseld wordt
met zelf oefenen en zelf doen. De theorie wordt belicht vanuit voorbeelden uit de praktijk van familiemediation en er wordt gewerkt met simulaties, tussentijdse theorietoetsen en vaardigheidsopdrachten.
De opbouw van de opleiding is door deze opzet afwisselend en actief en praktijkgericht. Deelname aan
de opleiding vergt van de deelnemer een actieve inzet, zelfstudie en voorbereiding. De opleiding wordt
afgesloten met een vaardigheidsexamen in de vorm van een rollenspel in een mediationsetting.
Doel van de opleiding
Aan het eind van de opleiding heeft u basiskennis van de verschillende facetten van een scheiding en bent
u in staat om een (eenvoudige) scheiding op goede wijze te begeleiden en gemaakte afspraken helder te
verwoorden in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant.
Docenten
Drie docenten met ruime ervaring als MfN-registermediator, MfN-familiemediator, trainer en coach.
• Angelique van Nistelrooij, MfN-registermediator en gespecialiseerd Familiemediator, scheidingsspecialist
en gecertificeerd omgangsbegeleider.
• Drs. Jacqueline van der Vorm FFP RFEA, financieel specialist, Register Financieel Echtscheidingsadviseur,
MfN-registermediator en Familiemediator.
• Mr. Judith van der Klei, advocaat en MfN-registermediator, gespecialiseerd in
arbeidsrecht en personen- en familierecht.
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Overzicht Opleiding tot MfN Familiemediator
Doel
De mediator de theoretische basiskennis en praktische vaardigheden te geven voor het professioneel
begeleiden en afwikkelen van alle aspecten die een rol spelen bij (eenvoudige) (echt)scheidingen.
Voor wie
Voor iedere mediator die zich wil specialiseren in Familiemediation. Voor het volgen van deze opleiding
is het vereist eerder een door het MfN-erkende en geaccrediteerde Basisopleiding Mediation met goed
gevolg te hebben afgerond.
Opzet
Ervarend leren, door een afwisseling van theorie, zelf oefenen en veel zelf doen. De theorie wordt belicht
vanuit de praktijk door simulaties, toetsen, oefenopdrachten, én humor. Voor de opbouw en dagindeling
zie het programma van de opleiding.
Docenten
Drie docenten met ruime ervaring als MfN-registermediator, MfN-familiemediator, trainer en coach.
Groep
Maximaal +6 deelnemers, minimaal 8.
Data
Voor de actuele data zie de Agenda op onze website ( www.schoolvoormediation.nl/agenda.html ).
Locatie
Antropia, landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8 te Driebergen. Naast station Driebergen-Zeist, dus
goed bereikbaar met openbaar vervoer. Voor de auto is er gratis parkeergelegenheid. Voor een
routebeschrijving zie: antropia.nl/route.
Kosten
e =.<··,– (8 dagen), vrij van BTW, inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.

Niet inbegrepen zijn studieboeken (ca. e +=·,–). Voor een overzicht van de benodigde studieboeken,
zie de Literatuurlijst (pag.>).
Oud-cursisten van onze Basisopleiding Mediation geven wij een vaste korting van e +··,–. Zij betalen
dus e =.+··,–.
We geven een vroegboekkorting van e +··,– voor aanmeldingen tot + maand vóór de start van de
opleiding. U betaalt dan geen e =.<··,– maar e =.+··,–. Oud-cursisten betalen dan e =.···,–.
MfN
<> PE-punten categorie +A plus <> PE-punten categorie <.
Aanmelden
Door middel van het invullen van het webformulier op onze website of door het invullen en opsturen
van het PDF-aanmeldformulier.
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Programma Opleiding tot MfN Familiemediator
De opbouw van de opleiding bestaat uit 8 dagen: ~ dagen met theorie en praktijk, en + dag met theorie- en
vaardigheidsexamen.
Dag +: Van partners naar ex-partners
Algemene start van de opleiding en het programma.
Kennismaking met elkaar en de opleiding tot Familiemediator.
•

Huwelijk en relaties in historisch en sociaal perspectief

•

Relatie en ruziemodellen in gezinnen en families

•

Gezin als systeem

•

Echtscheiding door de jaren heen

•

Psychologische, sociale en emotionele aspecten bij scheiding

•

Scheidingsmelding aan de partner

•

Emotionele fases in echtscheiding en gedragingen

•

Fases in echtscheidingsbemiddeling en de rol van de Familiemediator

•

Contra-indicaties mediation

•

Culturele diversiteit

Dag <: Kinderen in scheidingssituaties
•

Scheidingsmelding aan kinderen

•

Gezinsvormen na scheiding en de gevolgen

•

Ontwikkelingsfasen van kinderen en bijbehorende behoeften en gedragingen

•

Positie van kinderen in scheidingssituaties

•

Psychologische en emotionele aspecten bij kinderen rondom scheiding

•

Gespreksvoering met kinderen

•

Rechten van het kind

•

Gespreksvoering met ouders omtrent ouderschapsplan en omgangsregeling

Dag =: Het juridische kader
•

Mediationovereenkomst, de start, de spelregels, MfN, voorwaarden (vrijwilligheid,
vertrouwelijkheid)

•

Onderwerpen van de mediation

•

Samenlevingsvormen en de verschillen

•

Kinderen en ouders (ouders, afstamming en gezag)

•

Ouderschapsplan in welke vorm en welke inhoud?

•

Rol mediationverslagen

Dag >: Verdeling van het vermogen
•

Hoe zit de samenleving in elkaar – samenwoners, gemeenschap van goederen of huwelijkse
voorwaarden

•

Plan van aanpak verdeling vermogen

•

Mediation versus fiscus

•

Woning en hypotheek, plus de hypotheek na scheiding

…
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Dag ^: Pensioen bij scheiding en erfrecht
•

Soorten pensioenregelingen

•

Verevening pensioen en alternatieven

•

Nabestaandenpositie na scheiding

•

Mediation bij erfrechtelijke zaken

•

Omvang nalatenschap en erfrecht

•

Wettelijke verdeling, wilsrechten en testamenten

•

Familiebank constructies

Dag 6: Alimentatie
•

Kinderalimentatie- en partneralimentatie

•

Tremanormen, recente ontwikkelingen

•

Zelf oefenen met het alimentatie rekenprogramma

Dag ~: Partijen hebben afspraken, en wat dan? Hoe wordt de scheiding een feit?
•

Wat is een convenant, en wat staat daar in?

•

In vogelvlucht Partneralimentatie, vermogensafwikkeling, echtelijke woning, pensioen, fiscaal

•

Aandachtspunten convenant

•

De processuele afwikkeling bij de rechtbank

•

Internationaal Privaat Recht - IPR vragen

Dag 8: Afsluitende dag, waarin onder meer de opgedane vaardigheden worden getoetst
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Literatuurlijst Opleiding tot MfN Familiemediator
Verplichte literatuur
Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht
Prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg en mr. Ewout Cornelissen / Wolters Kluwer - 2e druk, editie 2017
ISBN 978-90-131-4083-5 – Paperback e 21,50
Stoppen als partners, doorgaan als ouders - Een echtscheidingsleidraad
Aleide Hendrikse-Voogt / SWP - 2e herziene druk, 2017
ISBN 978-90-885-0702-1 – Paperback e 24,50
Kind en echtscheiding - Een ontwikkelingspsychologisch perspectief
Karin Singendonk en Greet Meesters / Pearson - 3e druk, maart 2012
ISBN 978-90-265-2246-8 – Paperback e 27,50
Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap - editie 2018
Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) – e 15,95
Voor bestellen zie: winkel.nibud.nl/consumenten/geldwijzer-alimentatie
Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
Rijksoverheid / brochure - oktober 2016 / PDF document gratis te downloaden bij: rijksoverheid.nl
Rapport alimentatienormen 2016
Rechtspraak.nl / PDF document gratis te downloaden bij: rechtspraak.nl
Aanbevolen literatuur
Personen- en Familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht
Prof mr M.J.A. van Mourik en prof mr A.J.M. Nuytinck / Wolters Kluwer - 6e druk, maart 2015
ISBN 978-90-131-2699-0 – Hardcover e 46,50
Kind in bemiddeling
Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling.
Annelies Hendriks en Cees van Leuven / SWP - 4e druk, 2012
ISBN 978-90-666-5822-6 – Paperback e 17,90
Kinderen uit de Knel
Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding
Justine van Lawick en Margreet Visser / SWP - 2e druk, 2015
ISBN 978-90-885-0631-4 – Paperback e 29,40
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NB: De genoemde prijzen zijn een indicatie.
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