TERUGKOMDAG
spec
SPECIALISATIEOPLEIDING
FAMILIEMEDIATION
praktijkvragen en onverwachte uitdagingen onder de loep

Terugkomdag Specialisatieopleiding
Familiemediation
Introductie
U heeft met goed resultaat een specialisatieopleiding familiemediation gevolgd. In de praktijk
komt u toch weer onverwachte uitdagingen tegen; de praktijk is nu eenmaal weerbarstig. Waar
loopt u tegenaan? Op welk gebied heeft u nadere vragen? Waarover wilt u sparren met de
trainer en medecursisten?
Voor antwoorden op deze praktijkvragen biedt Merlijn de terugkomdag specialisatieopleiding
familiemediation.

Doelgroep
Familiemediators die een erkende specialisatieopleiding familiemediation gevolgd hebben.
Het is geen vereiste dat u deze opleiding bij Merlijn gevolgd heeft.

Inhoud van de training
Aan de hand van door u ingebrachte vragen en cases worden vraagstukken besproken en
cases geoefend in een rollenspel.

Voorbereiding en aanpak
Om het maximale rendement uit deze dag te halen verzoeken we u uw vragen dan wel cases
voorafgaand aan de trainer kenbaar te maken.

Permanente Educatie MFN
Deze training levert u de volgende PE punten op:
6 PE, categorie 2.

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

Trainers en locatie
Voor nadere informatie over de trainers en de locatie 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.

MED41-2

‘Terugkomdag Specialisatieopleiding Familiemediation’ Pagina 2

BEKNOPT PROGRAMMA
Terugkomdag Specialisatieopleiding
Familiemediation
praktijkvragen en onverwachte uitdagingen onder de loep

Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:30: welkom / bespreken programma / inventariseren verwachtingen
10:30 - 13:00: bespreken van en oefenen met ingestuurde vragen/cases inclusief kwartier
pauze
13.00 - 13.45: lunch

Middagprogramma
13:45 - 16:30: bespreken van en oefenen met ingestuurde vragen/cases inclusief kwartier
pauze
16:30 - 17:00: terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback
deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten

MED41-2

‘Terugkomdag Specialisatieopleiding Familiemediation’ Pagina 3

