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Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK:
THEORIE EN ASSESSMENT
Introductie
Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het volgen
van dit blok is noodzakelijk om zodoende de volledig door de MfN erkende opleiding van
Merlijn af te ronden. Om als MfN Registermediator ingeschreven te kunnen worden is naast
het volgen van een door de MfN erkende mediationopleiding nog vereist dat met goed
gevolg een theorie-examen en een assessment worden afgelegd. Daarnaast is nog een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Deze examens worden afgenomen door een
onafhankelijk examenbureau (Intop). De volledig gevolgde basisopleiding (8 dagen) blijft
onbeperkt geldig evenals het behaalde theorie-examen. De geldigheidsduur van het
assessment bedraag 1 jaar. Dus na het slagen voor het assessment heeft u nog 1 jaar de
tijd om u te laten inschrijven als MfN-Registermediator. Daarvoor heeft u nog wel een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.
In dit blok wordt onder andere aandacht besteed aan juridische aspecten rondom het
mediationproces, meerpartijen mediation, omgaan met adviseurs, verdieping
vraagtechnieken (circulaire vragen), marketing, praktijkvoering, het theorie-examen en het
assessment.
Aan het begin van dit blok dienen twee verslagen ingeleverd te worden. Een
verankeringsverslag en een tussentijds verslag van een mediationbijeenkomst. Het
verankeringsverslag is een verslag waarin u reflecteert op uw ontwikkeling als mediator
gedurende de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het tussentijds verslag van
een mediationbijeenkomst is een verslag (zoals u dat aan partijen zou toesturen) van een
mediation waarin u zelf als mediator hebt geoefend (op de training of tijdens een
intervisiebijeenkomst).

Inhoud van de training
Op dag 1 staat het theorie-examen centraal. Zo besteden we intensief aandacht aan de
juridische aspecten rondom het mediationproces, zoals MfN-reglement, klacht- en
tuchtrecht, gedragsregels, mediationovereenkomst, vertrouwelijkheid, verschoningsrecht,
vaststellingsovereenkomst, aansprakelijkheid, etc. En we analyseren aan de hand van oude
examenvragen het theorie-examen. Hierbij is een gespecialiseerde docent aanwezig.
Op dag 2 wordt aandacht besteed aan de assessment-criteria voor het live of video(dvd)assessment. Een oud-deelneemster vertelt over haar eigen ervaringen met het maken van
een dvd voor het assesment en geeft tips voor een effectieve aanpak. Daarnaast wordt stil
gestaan bij de praktijkvoering van de mediator en aandacht besteed aan marketing. De
deelnemers doen die dag allemaal een oefening van drie kwartier (proef-assessment). De
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trainer koppelt de feedback van deze oefening aan het ingeleverde verankeringsverslag en
tussentijds verslag van een mediation in een persoonlijk gesprek met de deelnemers.

Voorbereiding en aanpak van de training.
Aan het begin van dit blok dienen twee verslagen ingeleverd te worden. Een
verankeringsverslag en een tussentijds verslag van een
mediationbijeenkomst. Daarnaast dient het boek ‘Juridische aspecten van
mediation’ bestudeerd te worden.

Duur training en locatie
De training beslaat twee trainingsdagen (4 dagdelen) en een tijdsinvestering voor de
voorbereiding en huiswerkopdrachten (ca 4-6 uren per trainingsdag, afhankelijk van eigen
praktijkervaring). Er zijn jaarlijks meerdere mogelijkheden om in te schrijven voor de training.
Voor actuele data /locatie verwijzen wij u graag naar de website www.merlijngroep.nl of het
secretariaat van Merlijn.

Aantal deelnemers
Per training kunnen maximaal 10 deelnemers worden ingeschreven. De groep wordt
begeleid door 1 ervaren mediator/trainer, een gespecialiseerde docent voor het theorieexamen (avonddeel dag 1) en een oud-deelnemer met een goed lopende mediationpraktijk
die op dag 2 vertelt over haar eigen ervaringen met het maken van een dvd voor het
assesment en tips geeft voor een effectieve aanpak. Verder geeft zij tips over het opzetten
van een mediationpraktijk.

Opleidingspunten
Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut o.a. geaccrediteerd door het Nederlands
Mediation Instituut (NMI) thans MfN, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA),
Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA), de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB), certificatiecommissie SAD (ten behoeve van
arbeidsdeskundigen) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVA).
Voorts zijn het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), de Sociaal
Geneeskundige Registratie Commissie (SGRC) en Bureau beëdigde tolken en vertalers
(Bureau Wbtv) na individuele beoordeling bereid opleidingspunten toe te kennen in het kader
van de verplichte permanente educatie.
Als u hierover vragen heeft neem dan contact op met het secretariaat.
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Open inschrijving
De training duurt twee dagen (zie hierachter het programma). Voor actuele data verwijzen
wij u naar onze website: www.merlijngroep.nl.

Trainers
Voor nadere informatie over de trainers 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 van het 2 daagse MfNregistratieblok
Theorie kennistoets: juridische aspecten van mediation / werken met meer partijen
en/of adviseurs / voorbereiding en tips voor de kennistoets / het assessment

Dag 1
Ochtendprogramma
09.30 - 10.00: ontvangst
10.00 - 10.15: welkom en inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie /
huiswerkbespreking
10.15 - 11.15: inleiding juridische aspecten van mediation: MfN-reglement, klacht- en
tuchtrecht, gedragsregels, mediationovereenkomst, vertrouwelijkheid,
mandaat, verschoningsrecht, Wet Openbaarheid Bestuur, precontractuele
goede trouw, vaststellingsovereenkomst, aansprakelijkheid, etc.
11.15 - 11.30: pauze
11.30 - 12.30 : voortzetting juridische aspecten van mediation
12.30 - 13.30 : lunch

Middagprogramma
13.30 - 14.30 : vaststellingsovereenkomst en aansprakelijkheid mediator: executoriale
titel, notariële acte, boetebeding, de mediationclausule, aansprakelijkheid
en verzekering van de mediator, ontvankelijkheid, onbevoegdheid van de
rechter, tweederde benadeling, tussentijdse beëindiging,
vertrouwelijkheid, rol van advocaten
14.30 - 14.40 : inleiding: co-mediation, meer partijen mediation met adviseurs
14.40 - 15.00 : oefening met co-mediation en meer partijen (eventueel met adviseurs)
(plus debriefing, feedback en dvd)
15.00 - 15.15 : pauze
15.15 - 17.00 : voortzetting oefening
(plus debriefing, feedback en dvd)
17.00 - 17.30 : snack

Avondprogramma
17.30 - 20.00 : de kennistoets, inleiding: voorbereiding en tips over wijze van tentamineren
plus oefenen met multiple choice vragen
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Dag 2
Ochtendprogramma
09.00 - 10.15 : toelichting ochtendprogramma, het MfN assessment en marketing
10.15 - 11.30 oefening: volledige mediationprocedure: integratie-oefening 1e ronde
(plus debriefing, feedback en dvd)
11.30 - 11.45 : pauze
11.45 - 13.00 : oefening: volledige mediationprocedure: integratie-oefening 2e ronde
(plus debriefing, feedback en dvd)
13.00 - 14.00 : lunch

Middagprogramma
14.00 - 15.15 : oefening: volledige mediationprocedure: integratie-oefening 3e ronde
(plus debriefing, feedback en dvd)
15.15 - 15.30 : pauze
15.30 - 16.30 : 10 minuten gesprekken, dvd, rituelen, marketing
16.30 - 17.00 : bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen /
proefbemiddelingen / supervisie en consultatie / voorbereiding op de
theoretische en praktische examens van het MfN / evaluatie / uitreiking
certificaten
17.00 -
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