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Inhoud
Het programma in het postgradu-
aat bemiddeling in familiale zaken 
bestaat uit twee modules : een basis-
module en een specialisatiemodule 
familiale bemiddeling, waarin telkens 
gekozen wordt voor een praktijkge-
richte aanpak en een evenwichtige 
combinatie van theorie en oefeningen.

Basisopleiding bemiddeling 
(100 uren)
In de basismodule komen onder 
meer de juridische, sociologische, 
psychologische en conflictdynamische 
aspecten van bemiddeling aan bod. 
Naast theoretische kennis voorziet de 
basismodule in intensieve methodiek-
training over bemiddeling: werken met 
strijdposities, extreme verschillen, es-
calerende patstellingen en emoties. In 
de bemiddelingsopleiding werkt men 
steeds met heel specifieke methoden 
uit diverse contexten.

Specialisatieopleiding  
familiale bemiddeling  
(60 uren)
De specialisatieopleiding is bedoeld 
voor wie zich wil bekwamen tot erkend 
bemiddelaar in familiale zaken. Bij 
familiale bemiddeling gaat het om 
onevenwichtige verhoudingen of al 

langer durende frustraties in de fami-
liale context. 

De impact van familiale conflicten 
kan zo groot zijn dat de familieleden 
samen niet tot oplossingen komen 
en men beroep doet op een familiaal 
bemiddelaar. Voorbeelden hier-
van zijn bemiddeling bij scheiding, 
ouderschapsbemiddeling, conflicten 
tussen de generaties in een familie, 
conflicten in het kader van erfenissen 
of de zorgregeling met de kinderen 
en conflicten in familiebedrijven. 
Door deze conflicten komen de vaak 
hechte familie- of gezinsbanden 
onder druk te staan. Meer dan andere 
geschillen zijn familiale conflicten en 
echtscheidingen pijnlijk, emotioneel 
en ingrijpend. Naast de emotione-
le problematiek ontstaan er in die 
context vaak ook materiële, praktische 
en financiële problemen. In de praktijk 
groeit het besef dat bemiddeling 
een heel doeltreffende en humane 
manier is om conflicten te begeleiden 
naar een oplossing. Bemiddeling is 
een vrijwillig en vertrouwelijk proces 
waarbij de betrokken partijen een 
beroep doen op een onafhankelijke en 
onpartijdige derde, de bemiddelaar, 
om tot een gezamenlijk gedragen 
oplossing te komen.



Doelgroep
• Wie op een verbindende wijze wil 

leren omgaan met verschillen en 
conflicten in verschillende rela-
tionele contexten. Mensen die in de 
omgang met anderen een win-win 
grondhouding willen leren ontwik-
kelen. 

• Wie een professionele loopbaan als 
bemiddelaar wil ontwikkelen als 
zelfstandige of in organisaties.

• Professionals (leerkrachten, 
hulpverleners, leidinggevenden, 
consultants, preventiedeskundi-
gen, …) die de bemiddelingsgerichte 
attitudes en vaardigheden willen 
leren toepassen in hun beroep om 
mensen te ondersteunen in het 
samenwerken doorheen verschillen 
en conflicten.

Finaliteit
Wie het postgraduaat diploma van 
de opleiding ‘bemiddeling in familiale 
zaken’ behaalt, kan bij de Federale 
bemiddelingscommissie de offiële er-
kenning als ‘bemiddelaar in familiale 
zaken’ aanvragen. Een federaal erkend 
bemiddelaar kan ook optreden in 
echtscheidingsprocedures en ouder-
schapsgeschillen door de rechtbank 
doorverwezen.



Data
Basismodule 2020-2021 
25 september / 2, 9, 16, 23 en 30 okto-
ber / 13, 20 en 27 november / 4 en 18 
december / 15 en 22  januari / 5,  
11 februari  
evaluatie : 11 en 12 februari

Basismodule 2021-2022 
24 september / 15, 22 en 29 oktober 
/ 12, 19 en 26 november / 3, 10 en 17 
december / 14, 21 en 28 januari /  
4 februari  
evaluatie : 11 en 18 februari

Specialisatiemodule 2020-2021
 12, 19 en 26 maart / 2 en 23 april / 7, 
14 en 29 mei / 4, 11, 17 en 18 juni

Specialisatiemodule 2021-2022 
11, 18 en 25 maart / 1, 22 en 29 april / 
6, 13 en 20 mei / 3, 10 en 17 juni

Lesdagen zijn telkens van 8.30 tot 
16.30 u.

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 
euro voor de basismodule en 1300 euro 
voor de specialisatiemodule. Indien je 
inschrijft voor de basismodule en de 
specialisatiemodule samen, betaal je 
2700 euro. Je krijgt enkel toelating tot 
de specialisatiemodule als je de basis-

module met succes doorlopen hebt. Als 
je beide modules wil behalen, moet je 
rekenen op een minimumduur van één 
academiejaar. Je kan er ook voor kiezen 
om de modules over meer dan één jaar 
te spreiden. Het postgraduaat komt 
in aanmerking voor KMO-portefeuille.  
Bij onvoldoende inschrijvingen, kan de 
organisatie beslissen om de opleiding 
niet te laten doorgaan. 

Inschrijven
Wanneer je een bachelor of mas-
terdiploma hebt in de humane 
wetenschappen, kan je online 
inschrijven via www.vives.be/nl/ 
inschrijven-bij-vives
Wanneer je een bachelor- of mas-
terdiploma hebt uit een andere 
richting dan de humane weten-
schappen, neem je contact op met 
Natalie.Uyttenhove@vives.be. Na een 
oriënteringsgesprek kan je toegela-
ten worden op grond van relevante 
ervaring en motivatie. Een aanvraag 
voor een oriënteringsgesprek doe je 
ten laatste op 31 augustus voor het 
academiejaar dat daarop volgt.

Getuigschrift
Wie slaagt voor deze opleiding ont-
vangt een getuigschrift van postgra-
duaat. Wie afzonderlijke cursusdagen 
volgt, krijgt een aanwezigheidsattest.
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Katja Laveyt
katja.laveyt@vives.be 
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