SPECIALISATIEOPLEIDING
FAMILIEMEDIATION
MfN geaccrediteerd, vereiste voor RvR

Specialisatieopleiding Familiemediation
Introductie
Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke
bijdrage kan leveren, is dat van de familie het belangrijkste. Per definitie grijpen conflicten
binnen familiesystemen mensen het hardste aan.
Vooral bij echtscheiding is de impact op volwassenen en kinderen enorm.
Werken binnen families en gezinnen stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van de mediator. De
uitdaging is groot en de te behalen resultaten zijn niet te overschatten belangrijk voor
betrokkenen.
Daarom hebben maatschappij en beroepsgroep zelf aan deze mediationspecialisten een
stevig pakket extra opleidingeisen willen opleggen om te bewerkstelligen dat cliënten
verzekerd zijn van de hoogste standaarden: de hieronder genoemde eisen van het MfN
maken duidelijk dat van de MfN geregistreerde familiemediator veel verwacht en dus geëist
wordt.
Merlijn heeft al die eisen vertaald in een intensieve en boeiende training, die u verzekert van
een solide basis onder uw familiepraktijk.

Doelgroep
De training is in eerste instantie bedoeld voor mediators die zich willen specialiseren als
familiemediator. Voor deelname is het gevolgd hebben van een binnenlandse of
gelijkwaardige buitenlandse basisopleiding mediation een vereiste.
Indien u de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen én u bent MfN register mediator, dan
voldoet u aan de opleidingseisen die zowel de Raad voor Rechtsbijstand als de MfN stelt
voor inschrijving als geregistreerd familiemediator.

Vrijstelling voor theoretische onderdelen van de training
Merlijn heeft als erkend opleidingsinstituut de vrijheid om ter eigen beoordeling een
deelnemer vrijstelling op onderdelen te verlenen. Merlijn vult die vrijheid zo in dat het voor
een aspirant – deelnemer mogelijk is om voor theoretische delen van de leergang vrijstelling
te vragen, een en ander ter beoordeling van de trainers / opleiders, Mr. M. Cupido en Mr.
J.R.C. Lesage-den Hollander. Het verzoek kan worden ingediend bij Merlijn tot uiterlijk 1
week voor de eerste trainingsdag.

Voorbereiding en aanpak van de training
Deze boeken zijn te bestellen via bol.com:
- ‘Kind in bemiddeling Auteurs: C. van Leuven A. Hendriks;

-‘ Familierecht, een introductie’
Auteur: Schrama en Antokolskaia
We gaan er tijdens de trainingsdagen van uit dat de hoofdstukken die betrekking
hebben op de tijdens de opleiding te behandelen onderwerpen, bestudeerd zijn:
- Juridisch, fiscaal en financieel
Familierecht, een introductie:
Dag 1: hoofdstuk 3 (alleen § 3.8.2.), 6 (alleen § 6.4 en 6.10), 7 (alleen § 7.9 t/m
7.11 en § 7.18 t/m 7.21), 8, 9, 13 (alleen § 13.7.1 t.m 13.7.2. en § 13.8.1. t/m
13.9.2.) en 18
Dag 5: hoofdstuk 14, 16 en 17
Dag 6: hoofdstuk 2
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Gedragswetenschappelijke kennis en –vaardigheden integreren
Kind in bemiddeling: hele boek

De Specialisatieopleiding Familiemediation kenmerkt zich door boeiende maar intensieve
trainingsdagen. Ook tussen deze dagen in wordt er het een en ander van u verwacht. U
krijgt specifieke opdrachten die u - vaak in samenwerking met een collega-deelnemer - ter
hand zult nemen aangezien verslagen, alimentatieberekeningen, etc. onderdeel uitmaken
van de toetsing die het MfN eist van elk erkend instituut. Van al deze opdrachten stelt u een
portfolio samen dat - samen met een oefen mediation - onderdeel uit maakt van de toetsing
door Merlijn.

Accreditatie MfN en Raad voor Rechtsbijstand
Om in familiezaken op toevoegingsbasis te mogen werken moet u ingeschreven staan bij de
Raad voor Rechtsbijstand. Om in te schrijven moet u uw peer review met goed gevolg
afleggen. Zodra u 9 mediations heeft gedaan die aan de eisen voldoen, kunt u versneld een
peer review aanvragen. Anders krijgt u na 3 jaar een oproep namens het MfN. Ervaren
mediators die aan de eis van artikel 1 lid 1 voldoen kunnen zich dus wèl meteen na de
opleiding inschrijven bij de RvR als geaccrediteerd familiemediator. Het volgen van de
specialisatieopleiding tot familiemediator geeft dus niet automatisch het recht om u als
gespecialiseerd familiemediator bij de RvR in te schrijven als u niet voldoet aan de eis van
artikel 1 om ingeschreven te mogen worden. Lees meer
Voorafgaande aan inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand en het verkrijgen van de
aantekening MfN Familiemediator is een toetsing vereist door het erkende opleidingsinstituut
zelf. Bij Merlijn hebben we aan dit toetsingsvereiste als volgt vorm gegeven:
* Juridisch/financieel/fiscaal
De trainer toetst uw kennis door middel van het verstrekken van schriftelijke
(huiswerk)opdrachten. Deze opdrachten maken deel uit van het op te bouwen portfolio.
* Gedragswetenschappelijke kennis en –vaardigheden
De trainer beoordeelt op basis van het door u opgebouwde portfolio van huiswerkopdrachten
en de proefmediation op de laatste dag van de training.
Bij een positieve eindbeoordeling krijgt u een certificaat ten behoeve van de inschrijving bij
de Raad voor Rechtsbijstand en de MfN. U kunt met dat certificaat zelf uw aantekening
familiemediator” bij de MfN aanvragen evenals de toelating tot de Raad voor Rechtsbijstand.

Inhoud van de training:
Juridische kennis:
- basiskennis van de wettelijke regelingen omtrent ouderschap, afstamming en gezag
over minderjarigen
- basiskennis van het erfrecht
- basiskennis van de afwikkeling van pensioenaanspraken
- basiskennis van het huwelijksvermogensrecht
- basiskennis van het recht omtrent kinder- en partneralimentatie
- basiskennis van de processuele afwikkeling van echtscheidingen
- basiskennis van samenlevingsvormen
- basiskennis van het international privaatrecht m.b.t. familiekwesties
- basiskennis van het ouderschapsplan
- basiskennis van de samenstelling van een (echt)scheidingsconvenant en
vaststellingsovereenkomst
Financiële en Fiscale kennis:
- basiskennis van het maken van een eenvoudige vermogensopstelling ten behoeve van
de verdeling van een gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van
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huwelijksvoorwaarden
basiskennis van het maken van een eenvoudig overzicht van de kosten van
levensonderhoud ten behoeve van het globaal bepalen van de behoefte
basiskennis van het maken van een eenvoudige alimentatieberekening volgens de
gangbare Tremanormen ten behoeve van het globaal bepalen van de draagkracht
basiskennis van de standaardregeling van de Wet Verevening Pensioenrechten bij
scheiding en de standaardregeling van de Pensioenwet
basiskennis van de meest voorkomende fiscale en financiële aspecten van een
Scheiding

Gedragswetenschappelijke kennis:
- basiskennis van de psychologische, sociale en fysieke factoren van een familiekwestie
bij kinderen en volwassenen (o.a. rouw, depressieve gevoelens en overspannenheid)
- basiskennis van de ontwikkelingsfases bij kinderen en volwassenen en de bijbehorende
behoeften en gedragingen, in het bijzonder over gedragingen bij loyaliteitsconflicten en
verlies
- basiskennis en kunde om te communiceren met kinderen
- basiskennis van de gevolgen van nieuw samengestelde gezinnen
- basiskennis van de systeemtheorie, in het bijzonder van systemische processen binnen
gezinnen en families
- basiskennis van relatie-/ruziemodellen in gezinnen en families
- basiskennis van culturele diversiteit bij mediation

Permanente Educatie MFN
De gehele training levert u de volgende PE-punten op:
28 PE-punten categorie 1a en 16 PE-punten categorie 2.

Open inschrijving
De training duurt zestien dagdelen verspreid over 8 dagen.

Trainers en locatie
Voor nadere informatie over de trainers en de locatie verwijzen wij u naar onze website.
U kunt ook altijd mailen of bellen met ons secretariaat: info@merlijngroep.nl of 073 532 3582

Incompany-training
Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie
een offerte aangeboden.
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Dag 1
Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:30: Welkom en algemene inleiding (achtergronden en doelen van de training /
kennismaken met trainer / toelichting totale programma / portfolio /
huishoudelijke kwesties)
10:30 - 11:30

Nadere kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen:
vaststellen rode knoppen / aanscherpen leerdoelen dmv oefening

11:30 - 11:45: Inleiding scheiding: een complex proces: samenhang psychologische,
sociale, fysieke en juridische factoren / familiekwesties
11:45 - 12:00: Pauze
12:00 - 13:00: Samenlevingsvormen
13:00 - 14:00: Lunch

Middagprogramma
14:00 - 14:45: Afstamming, gezag en ouderschap
14:45 - 15:30: Beëindiging samenleving / scheiding, processuele afwikkeling van
echtscheidingen
15:30 - 15:45: Pauze
15:45 - 16:45: Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht
16.45 - 17:00: Evaluatie, vooruitblik volgende training dag, huiswerk en afsluiting
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Gedragswetenschappelijke kennis en –vaardigheden integreren

Dag 2
Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:15: Welkom, terugblik / inventariseren en bespreken vragen
/ toelichting programma / huishoudelijke kwesties
10:15 - 11:15: Inleiding rouwcurve en scheidingsbemiddeling;
Onderkennen van en omgaan met rouw, depressieve gevoelens en
overspannenheid
11:15 - 11:30: Pauze
11:30 - 13:00: Oefenen casus: scheidingsmelding, rol partner/ouder
13.00 - 14:00: Lunch

Middagprogramma
14:00 - 14:45: Circulariteit
relatie- en ruziemodellen: interventies
14:45 - 15:30: Integratie oefening casus: toepassen geleerde fasering en
interventietechnieken t.b.v. het verkrijgen van voldoende commitment, het
nemen van verantwoordelijkheid in elke rol, verkrijgen van beweging
15:30 -15:45:

Pauze

15:45 - 16:45: Vervolg integratie oefening
16:45 - 17:00: Evaluatie, vooruitblik volgende training dag, huiswerk en afsluiting
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Gedragswetenschappelijke kennis en –vaardigheden integreren

Dag 3
Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:30: Welkom, terugblik / inventariseren en bespreken vragen
/ toelichting programma / huishoudelijke kwesties
10:30 - 11:30: Inleiding Transactionele Analyse en Cognitieve Gedragstherapie
11:30 - 11:45: Pauze
11:45 - 13:00: Integratie oefening casus en nabespreking
13:00 - 14:00: Lunch

Middagprogramma
14:00 - 14:15: Inleiding onderkennen van vermoeden huiselijk geweld, kindermishandeling
of psychopathologisch gedrag
14:15 - 14:30: Inleiding inventarisatie verschillende andere professionals en het tijdig
inschakelen c.q. doorverwijzen derden
14:30 - 14:45: Inleiding indicaties – contra indicaties, doorzien van misbruik mediation
14:45 - 15:00: Inleiding (on)macht in scheiding: perceptie, gelijkwaardigheid, ethiek
15:00 - 15:15: Inleiding (inter)culturele / religieuze diversiteit
15:15 - 15:30: Pauze
15:30 - 16:45: Oefening bewustwording en onderkennen culturele/religieuze verschillen
16:45 - 17:00: Bespreken huiswerkopdrachten / portfolio/
Evaluatie, vooruitblik volgende training dag en afsluiting
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Gedragswetenschappelijke kennis en –vaardigheden integreren

Dag 4
Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:15: Welkom, terugblik / inventariseren en bespreken vragen
/ toelichting programma / huishoudelijke kwesties
10:15 - 11:45: Inleiding ontwikkelingsfases kinderen/ouders, bijbehorende behoeften en
gedragingen; scheidingsmelding aan de kinderen
11:45 - 12:00: Pauze
12:00 - 13.00: Oefenen casus ‘communiceren met en over kinderen, scheidingsmelding,
Ouderschapsplan/ kernwaarden’
13:00 - 14:00: Lunch

Middagprogramma
14:00 - 15:30: Inleiding systeemtheorie en nieuw samengestelde gezinnen
oefeningen
15:30 - 15:45: Pauze
15:45 - 16:30: vervolg oefeningen
16:30 - 17:00: vooruitblik, huiswerkopdrachten, portfolio, evaluatie en afsluiting
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Juridisch, fiscaal en financieel

Dag 5
Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:30: Welkom, terugblik / inventariseren en bespreken vragen
/ toelichting programma / huishoudelijke kwesties
10:30 - 11:30

Systematiek alimentatie/ tremanormen

11.30 - 11.45: Pauze
11.45 - 13.00: Kinderalimentatie behoefte en draagkracht / partneralimentatie behoefte en
draagkracht / nihilbeding / niet wijzigingsbeding / bijstandsverhaal
13.00 - 14.00: Lunch

Middagprogramma
14.00 - 15:15: Vervolg alimentatie, alimentatie samengestelde gezinnen
15:15 - 15:30: Pauze
15:30 - 16:45: Ouderschapsplan
16.45 – 17.00 Evaluatie, vooruitblik volgende training dag, huiswerk en afsluiting
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Juridisch, fiscaal en financieel

Dag 6
Ochtendprogramma
09.30 - 10.00: Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.15: Welkom, terugblik / inventariseren en bespreken vragen
/ toelichting programma / huishoudelijke kwesties
10:15 - 11:00: Basiskennis levensverzekeringen, hypotheken
11.00 - 11.15: Pauze
11:15 – 12.15: Wet Verevening Pensioenenrechten bij Scheiding / standaardregeling van
de Pensioenwet / toekomstige regelgeving Pensioenen, Internationaal
Privaatrecht
12.15 – 13.00: Convenant

Middagprogramma
14.00 - 15.00: Convenant vervolg (integratie alle onderdelen)
15.00 - 15.30: Pauze
15.30 - 16.15: Eenvoudige vermogensopstelling ten behoeve van de verdeling van een
gemeenschap van goederen en/ of de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden
16.15 – 16.45 u Integratieoefening / uitleg huiswerkopdracht
16.45 – 17.00: Evaluatie, huiswerk en afsluiting
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Gedragswetenschappelijke kennis en –vaardigheden integreren

Dag 7
Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:30: Welkom en terugblik / toelichting programma / portfolio /
huishoudelijke kwesties)
10:30 - 11:45: Inleiding en oefening: verstrekken inhoudelijke informatie door de mediator
en verkrijgen van relevante gegevens (financiële gegevens, ontwikkelen
checklist, maken van verslagen, werken met (concept-)
vaststellingsovereenkomst
11:45 - 12:00: Pauze
12:00 - 13:00: Inleiding en oefening: Kinder-/Partneralimentatie bespreken in de mediation
13.00 - 14:00: Lunch

Middagprogramma
14:00 - 14:15: Inventarisatie openstaande vragen, terugblik gehele training en vooruitblik
dag 8
14:15 - 15:00: Integratie oefening
15:00 - 15:15: Pauze
15:15 - 17:30: Voortzetten integratie oefening
16:45 - 17:00: Evaluatie en afsluiting
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PROGRAMMA
Specialisatieopleiding Familiemediation
Gedragswetenschappelijke kennis en –vaardigheden integreren

Dag 8
Ochtendprogramma
09:30 - 10:00: Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:15: Gang van zaken proefmediations
10:15 - 13.00: Proefmediations
13:00 - 13:45: Lunch

Middagprogramma
13:45 - 14:00: a. individuele mondelinge nabespreking van proefmediation en portfolio met
trainer
b. maken en bespreken van verslagen van de proefmediations deelnemers
onderling
16:15 - 17:00: evaluatie (mondeling en schriftelijk)
17:00:
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