DVD ASSESSMENT: TRAINING EN
OPNAME SESSIE
Introductie

Specialisatietraining

DVD Assessment: training en opname sessie
Iedere mediator die een basisopleiding bij een MfN erkend opleidingsinstituut heeft
gevolgd en die zich wil registreren als MfN registermediator dient een assessment af te
leggen. Bent u geen oud- cursist van Merlijn inzake de Basisopleiding tot Mediator,
maar heeft u wel interesse in de DVD- assessment: opnamedag? Graag overleggen we
met u wat het beste stappenplan voor u is.
Het MfN kent twee manieren om het praktijkexamen te doen. Het live assessment en
het DVD assessment. Voorwaarden vindt u op de site van de verantwoordelijke
organisatie Intop bij www.mediationtoets.nl

Doelgroep
Deze vaardigheidstraining richt zich op mediators die de voorkeur geven aan het DVD
assessment.

Opbouw van de training
Na een korte kennismaking draagt u onderwerpen aan waar u graag mee wilt oefenen.
U krijgt feedback gericht op het versterken van uw optreden als mediator, rekening
houdend met het competentieprofiel dat door Intop wordt gehanteerd. Er is aandacht
voor wat u kan helpen om met de juiste houding het video assessment in te gaan zodat
de kansen om een goede opname te maken maximaal zijn. Daarbij werken de trainers
samen met u aan een goede balans tussen intensief werken aan verbetering enerzijds
en zorgen dat u met de juiste (ont-)spanning de opname sessie start anderzijds.
Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van een andere casus dan bij de opname zodat
de casus bij de opname voor u helemaal nieuw is. De casuïstiek is daarbij twee keer
van hetzelfde type. Kiest u bijvoorbeeld voor de opname voor een burenruzie dan
oefent u voorafgaand ook met een burenruzie.
Uiterlijk de tweede werkdag na de opname krijgt u per mail een
bestand toegestuurd dat u kunt bekijken en doorsturen naar Intop. We raden u daarbij
aan een kopie te bewaren op uw eigen computer.

Voorbereiding van de training door de deelnemers
Een week voorafgaand aan de training en opname sessie ontvangt u een mail waarin
de start- en eindtijd die voor u van toepassing is wordt mede gedeeld. Een
routebeschrijving naar de locatie is daarbij ingesloten.
Wij verwachten dat u helder heeft wat u in uw intro (het begin van de mediation) wilt
bespreken zodat hier tijdens de training niet onnodig veel aandacht naar uit hoeft te
gaan.
Verder is het aan te raden na te denken over de onderwerpen waarmee u wilt oefenen.
U kunt kiezen uit drie soorten van casuïstiek; een arbeidsgeschil, een burenruzie en
een familieconflict (geen echtscheidingscasus).
U dient uw keuze van voorkeur bij aanmelding voor de training en opname sessie door
te geven, u ontvangt hierover voorafgaand aan de opnamedag een bericht. U kunt uw
voorkeur tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de training en opname sessie
wijzigen.
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Opsturen van de dvd naar Intop
Na afloop van uw mediationopname volgt een korte nabespreking. De opname is
gegarandeerd van goede kwaliteit wat betreft beeld en geluid en voldoet aan de
technische eisen zoals door Intop vastgesteld. U beslist zelf of u de opname instuurt
naar Intop ter beoordeling. Meer informatie over het opsturen van de video kunt u
vinden op deze link: https://www.mediationtoets.nl/1238-2/handleiding-videoassessment/

Trainers / acteurs en locatie
Leonie Gebbink, Annette Derks en Mark Veermans vormen in duo’s de begeleiders
voor de DVD training en opname sessie. Zij zijn alle drie naast trainers ook ervaren
assessmentsacteurs en volledig op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan dit
assessment. Zij zorgen voor realistisch tegenspel dat u volop kansen biedt om te laten
zien wat u als mediator aan vaardigheden in huis hebt. Ook geven zij u na de oefening
en opname rake en concrete feedback voor de ontwikkeling van uw vaardigheden als
mediator.
Voor verdere informatie over de trainers en de locatie verwijzen wij u naar onze
website.

Open inschrijving
De training duurt één dag (één dagdeel: zie hierachter het programma). Voor actuele
data verwijzen wij u naar onze website.

Incompany-training
Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw
organisatie een offerte aangeboden.
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PROGRAMMA DVD Assessment:
individuele training en dvd-opname
Tussen 9.00 en 17.00 uur worden maximaal 3 individuele training en opname sessies
gepland.
De tijdsindeling voor de deelnemers is als volgt:
Sessie 1: 9.00 - 11.30 deelnemer 1
Sessie 2: 11.30 - 14.00 deelnemer 2
Sessie 3: 14.30 - 17.00 deelnemer 3
De volgorde van inschrijving is bepalend voor de plaatsing in het schema; de eerste
inschrijver in sessie 1, de tweede in sessie 2 en de derde in sessie 3.

Programma:
9.00 - 9.10
9.10 - 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 11.15
11.15 - 11.30

kennismaken, leerdoelen
oefenen, feedback, individuele aandachtspunten
inlezen kerninfo casus, mentale voorbereiding
opname
feedback en evaluatie

Individuele of gezamenlijke sessie:
Voor aspirant mediators die elkaar kennen, graag samen willen oefenen en bij elkaar
willen kijken tijdens de opname is het een optie om samen in te schrijven. Het
trainingsgedeelte is dan gezamenlijk waarbij ieder om beurten oefent. Indien u van deze
optie gebruik wilt maken dient u dit beiden aan te geven bij aanmelding. Veel
deelnemers kiezen echter voor een individuele sessie omdat het oefenen en de
opname intensief zijn en zij hun energie graag optimaal willen benutten voor de
opname.
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