
Programma Opleiding Familiemediation 
 

Dag 1 & Dag 2. Systeemgericht werken 

Deelnemers verwerven kennis over systeemgericht werken, in het bijzonder van systemische 

processen binnen gezinnen en families. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar het eigen gezin van 

herkomst en het huidige (gezins-)leven, de eigen visie op partnerrelaties, normen en waarden en 

geschiedenis. De deelnemers leren over relatie- en ruziemodellen en culturele diversiteit. 

Psychologische, sociale en fysieke factoren van familiekwesties bij kinderen en volwassenen komen 

ook aan bod. Tevens is er aandacht nieuw samengestelde gezinnen. Continu wordt de vertaalslag 

gemaakt naar de persoon van de mediator en het toepassen van de theorie in de eigen praktijk door 

middel van oefeningen en opdrachten. 

 

Dag 3 & Dag 4. Juridische en financiële aspecten, inclusief Split alimentatie rekenen 

De juridische en financiële aspecten van familiemediation staan tijdens deze twee dagen centraal. 

Thema’s zoals; basiskennis van erfrecht, huwelijksvermogensrecht, het afwikkelen van 

pensioenafspraken en echtscheiding, komen aan bod. De deelnemers verwerven basiskennis over 

het opstellen van een echtscheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst en een eenvoudige 

alimentatieberekening. De deelnemers oefenen direct met het toepassen van de verworven kennis. 

De persoon van de mediator, betekenis van materiele zaken als geld, ethiek, lopen door de dagen 

heen. 

 

Dag 5 & Dag 6. Ouderschap en kinderen 

Tijdens deze twee opleidingsdagen staan het ouderschap en de kinderen centraal. Behandeld 

worden: de ontwikkelingsfasen van kinderen, de gevolgen van een ouderlijke scheiding op de 

kinderen, de ontwikkelingstaken van ouders, ontwikkelingsfasen, -taken bij volwassenheid, 

verschillende opvoedingsstijlen, het ouderschapsplan, communiceren met kinderen, de door VWS 

erkende meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gespreksvoering. Tevens is er aandacht 

voor psychopathologie en stoornissen in de ontwikkeling en loyaliteit. De persoon van de mediator, 

overdracht en tegenoverdracht alsmede de Dramadriehoek lopen als een rode draad door deze 

dagen. 

 

Dag 7. Echtscheidingsconvenant, vaststellingsovereenkomst en sociale kaart. Oefenen 

proefmediations 

Integratie van de theorie en prakische zaken uit de eerdere modules, met name kennis en kunde met 

betrekking tot het echtscheidingsconvenant en de vaststellingsovereenkomst worden behandeld. 

De deelnemers bestuderen en ontleden verschillende convenanten/vaststellingsovereenkomsten. 

Zoals aangaande ontbinding samenlevingsovereenkomst, ontbinding geregistreerd partnerschap 

ontbinding huwelijk met afwikkeling huwelijkse voorwaarden en getrouwd in gemeenschap van 

goederen. De sociale kaart met de mogelijkheden van de verschillende andere professionals op het 

gebied van familiekwesties. Praktijksimulaties met trainingsacteurs ten behoeve van het oefenen van 

de proefmediations. 

 

Dag 8. Proefmediation, terugkoppeling schriftelijke toetsopdracht en certificering. 

De laatste dag van de Opleiding Familiemediation is voor een groot gedeelte ingericht als 

toetsingsmoment van de individuele deelnemers. De deelnemers voeren middels een 

praktijksimulatie met trainingsacteurs hun proefmediation uit. Deze wordt beoordeeld door de 

opleiders. Een gehele familiemediation met alle fasen wordt in gedurende de proefmediations 

doorgelopen. Elementen uit de opleiding zijn opgenomen in de casuïstiek van de proefmediation. De 

bevindingen betreffende de proefmediations worden nabesproken met de deelnemers evenals de 

feedback op hun schriftelijke toetsopdracht. 

 


