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Officieel MfN/ADR-erkend Familie mediator - 1 maand 

 
 
 

Specialisatieopleiding Familie mediation 

MfN / ADR - geaccrediteerd 

De opleiding Familie Mediation bij Match-it opleidingen: 
 
 
 

De opleiding is geschikt voor mediators met verschillende achtergronden, zowel sociaal-wetenschappelijk, juridisch als financieel. Je leert het 
professioneel begeleiden van scheidingen en omgangsregelingen met alle aspecten die daarbij aan de orde kunnen komen. De opleiding bestaat uit 3 
x 2 dagen en 1 terugkomdag. Indien je deze dagen gevolgd hebt krijg je een aantekening in het  MfN/ADR Register voor scheidingsmediator. 
Kosten totaal voor de 8 daagse zijn € 2.200 btw vrij, inclusief diner de eerste dag bij elk blok van 2. 

 
De impact van een familieconflict kan zo groot zijn dat de familieleden samen niet tot oplossingen komen en dat men een beroep doet op een 
familiemediator. Het is de taak van de familiemediator om vanuit de juiste kennis, vaardigheden en betrokkenheid de familieleden over de 
emotionele, juridische en financiële drempels heen te helpen waardoor de conflicten de-escaleren en er een (her)nieuw(d) fundament ontstaat 
waarop men zonder ballast weer verder kan. 

 
Tijdens de erkende Opleiding Familie mediation besteden wij aandacht aan de relevante gedragswetenschappelijke, pedagogische, financiële, 
fiscale en juridische aspecten van een (echt)scheiding. Ook andere familiekwesties worden behandeld tijdens deze MfN/ ADR erkende opleiding. 
Vanaf 2013 worden toevoegingsvraagstukken op het gebied van personen- en familierecht getoetst op de afronding van een geaccrediteerde 
specialisatieopleiding ‘familiemediation’. 

 
De diverse onderwerpen worden door onze ervaren trainers vanuit het theoretisch kader, ondersteunt met een grote diversiteit aan praktische 
oefeningen, aan u aangeboden. 

 

Leerdoelen 

• Je hebt inz icht in de relevante psychologische en sociale factoren van een familiekwestie. 
• Je hebt basiskennis van de relevante juridische terreinen die in een familiekwestie aan de orde kunnen zijn. 
• Je hebt inz icht in financiële kwesties als kosten van levensonderhoud, verevening van pensioenrechten, vermogensverdeling etc. 
• Je beschikt over specifieke mediation vaardigheden in familierechteli jke situaties. 

 
Alle relevante gedragswetenschappelijke, pedagogische, financiële, fiscale en juridische aspecten van een echtscheiding komen 
aan bod en andere voorkomende familiekwesties passeren de revue. Deze onderwerpen worden gedurende de opleiding in theorie en m et 
praktische oefeningen door trainers met gedegen kennis van zaken behandeld. Een rode draad in de opleiding is het 
belang van de scheidingsmelding, het fundament onder een zorgvuldige relatiebeëindiging die door een Familie Mediator wordt begeleid. 

 
De opleiding biedt je naast het lesmateriaal tevens een praktische set documenten zodat je na afloop direct van start kunt met een 
scheidingsbemiddeling. 



Onderdelen van de opleiding: 

Mediation bij (echt)scheiding 

• Begeleiding partners bij scheiding 
• Scheidingsm elding 
• Kinderen en omgang 
• Emotionele begeleiding door de m ediator 
• Processuele begeleiding door de mediator 
• Zakelijke begeleiding door de mediator 

 
 

Contractueel 
 
• Convenant  
• Ouderschapsplan 
• Vaststell ingsovereenkomst 

 
 

Juridisch 
 
• Ouderschap, gezag 
• Sam enlev ingsvormen 
• Huweli jkse voorwaarden of gemeenschap van goederen 
• Wat heb je nodig 
• Overz icht documenten, contracten enz. 

 
 

Financieel 
 
• Alim entatie 
• Verdelen en verrekenen 

 
 

Trainers 
 

Mathilde Hol 
 

Boudewijn van Meggelen 

Paul Tijssen 

 
 
 

 
 

Voor alle vragen kunt u altijd contact opnemen met ons: 088-5330533 
 

 www.m atch-it. info 


