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Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in volle ontwikkeling, zeker sinds de wet van 18 juni 2018 er een prioritair
conflictoplossingsmodel van maakte.
De bemiddelaar ondersteunt de betrokkenen in hun onderhandelingen en communicatie om het mogelijk te maken dat zij
eigen keuzes maken en zelf gedragen beslissingen voor hun geschil nemen. Dit akkoord kan worden opgenomen in een
schriftelijke overeenkomst en kan vervolgens worden gehomologeerd.
De bemiddelaar is onafhankelijk, inhoudelijk neutraal en werkt in een vertrouwelijk kader.
Vertrekkend vanuit een houding van meerzijdige betrokkenheid werkt de bemiddelaar met respect voor het wettelijk kader
en heeft vooral aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene.

Onze opleiding Bemiddeling
Deze unieke opleiding bundelt de academische expertise van de Faculteit Recht en Criminologie en de Faculteit
Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (UGent) en de Faculteit Rechten (UAntwerpen), samen met de
praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.
Eén basismodule, drie specialisatiemodules
De basismodule bestaat uit interdisciplinaire theoretische colleges. Deze bestuderen het conflict, de gevolgen en de aanpak
met bemiddeling zowel vanuit sociologisch, filosofisch, juridisch als psychologisch oogpunt. Voor dit laatste vormen het
systeemdenken en de communicatietheorie de basis. Tijdens het praktijkgedeelte wordt op deze interdisciplinaire kennis
verder gebouwd. De verschillende stappen in het bemiddelingsproces, de bemiddelingsattitude en de vaardigheden worden
dan geoefend. De toepassing van de onderhandelings-methode en de rollen van de bemiddelaar worden getraind aan de
hand van concrete casussen met rollenspelen, bespreking, reflectie en demonstratie. Hierbij worden de deelnemers
gecoacht door erkende en ervaren bemiddelaars.
De specialisatiemodule familiezaken bestudeert de verschillende familiale dynamieken en conflicten, bijvoorbeeld tussen
partners, rond kinderen, bij erfenissen… en dit telkens vanuit een juridische, psychologische en bemiddelingsgerichte hoek,
waarbij het praktijkgedeelte opnieuw inzet op toepassing van de verworven kennis in concrete situaties.
De specialisatiemodules burgerlijke zaken en ondernemingszaken werken casusgericht. Een docent licht kort de essentiële
theoretische principes toe en samen met de bemiddelaar-trainer oefenen de deelnemers hun tussenkomsten op basis van
concrete casussen.
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Basismodule Bemiddeling (80 u)
Deelnemers volgen de blokken 1 (kennismaking) en 3 (training) in de locatie waar werd ingeschreven.
De lesdagen zijn van 13.00 tot 19.00 uur tenzij anders aangegeven.

Modulecoördinatoren: Stefan Rutten en Chris De Bruyne
1. Kennismaking
Lesdag 1 – Kennismaking met bemiddeling
Antwerpen – vrijdag 16.09.2022
Bemiddelaar-trainer: Christine Jacobs & Peter Crab m.m.v. Klaar
Gent – vrijdag 16.09.2022 (10.00 – 16.30 uur)
Bemiddelaar-trainer: Franky De Meyer & Chris De Bruyne m.m.v. VCOK
2. Theoretisch luik
Lesdag 2 – Inleiding tot het recht & Inleiding tot de psychologie
Antwerpen of livestream – vrijdag 23.09.2022
Docenten: Stefan Rutten (recht) en Lut Daniëls (psychologie)
Lesdag 3 – Sociologie & filosofie
Gent of livestream– vrijdag 30.09.2022
Docenten: Jochen Devlieghere (sociologie) & Jan Verplaetse (filosofie)
Lesdag 4 – Procesrecht en wetgeving bemiddeling
Antwerpen of livestream – vrijdag 07.10.2022
Docent: Stefan Rutten
Lesdagen 5 en 6 – Psychologie
Gent of livesteam– vrijdag 14.10 en 21.10.2022
Docent: Lut Daniëls
3. Training
Lesdagen 7 tot 15
Antwerpen – groepsindeling op basis van datum van inschrijving
Groep 1 (donderdagen): 27.10, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12.2022 en 12.01, 19.01, 26.01.2023
Groep 2 (vrijdagen): 28.10, 18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12.2022 en 13.01, 20.01, 27.01.2023
Bemiddelaar-trainer: Christine Jacobs & Peter Crab m.m.v. Klaar
Gent – groepsindeling op basis van overleg tijdens kennismaking (telkens 09.30 – 15.30 uur)
Groep 1 (donderdagen): 27.10, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12.2022 en 12.01, 19.01, 26.01.2023
Groep 2 (vrijdagen): 28.10, 18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12.2022 en 13.01, 20.01, 27.01.2023
Bemiddelaar-trainer: Franky De Meyer, Marleen Heymans & Vicky Maes m.m.v. VCOK
4. Afsluitend theoretisch luik
Lesdag 16 - Deontologie van de bemiddelaar
→ Deontologische code en statuut
On demand les (3u) vooraf te bekijken & ter beschikking vanaf 23 december 2022
Antwerpen UA vragenmoment 13.00 - 14.00 uur (03.02.2023)
Docent: Steven Brouwers
→ Ethische knopen & casussen
Antwerpen UA 14.00 – 19.00 uur (03.02.2023)
Docenten: Barbara Gayse & Agnes Verbruggen
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Specialisatiemodule familiezaken (54 u)
Deelnemers volgen de training en de geïntegreerde casus in de locatie waar werd ingeschreven.
De lesdagen zijn van 13.00 tot 18.00 uur tenzij anders aangegeven.

Modulecoördinatoren: Christine Jacobs en Lut Daniëls
1. Sociologie en familierecht
Lesdag 1 – Inleiding sociologie & inleiding familierecht
Antwerpen – vrijdag 03.03.2023
Docenten: Elke Claessen (sociologie) en Steven Brouwers (familierecht)
2. Partnerschap & ouderschap
Lesdag 2 – Relaties en relatievermogens (psychologische context)
Gent – vrijdag 10.03.2023
Docent: Lut Daniëls
Lesdag 3 – Relaties en relatievermogens (juridische context)
Antwerpen – vrijdag 17.03.2023
Docent: Sven Eggermont
Lesdag 4 – Ouderschap en kinderen (psychologische context)
Gent – vrijdag 24.03.2023
Docent: Lut Daniëls
Lesdag 5 – Ouderschap en kinderen (juridische context)
Gent – vrijdag 31.03.2023
Docent: Gerd Verschelden
Lesdag 6 – Modelclausules
Gent – vrijdag 21.04.2023 (13.00 – 19.00 uur)
Docent: Marleen Heymans, Gerd Verschelden en Sven Eggermont
Lesdagen 7, 8 en 9 – Training
Antwerpen – vrijdag 28.04, 05.05 en 12.05.2023 (13.00 – 19.00 uur)
Bemiddelaar-trainer: Christine Jacobs
Gent – vrijdag 28.04, 05.05 en 12.05.2023 (09.30 – 16.00 uur)
Bemiddelaar-trainers: Marleen Heymans, Vicky Maes & Franky De Meyer m.m.v. VCOK
4. Erfrecht
Lesdag 10 – Erfrecht Psychologie & juridische context
Gent – vrijdag 26.05.2023
Docent: Lut Daniëls (psychologie) en Marleen Heymans (recht)
Lesdag 11 – Training
Antwerpen – vrijdag 02.06.2023
Bemiddelaar-trainer: Christine Jacobs
Gent – vrijdag 02.06.2023 (09.30 – 16.00 uur)
Bemiddelaar-trainers: Marleen Heymans, Vicky Maes & Franky De Meyer m.m.v. VCOK
5. Geïntegreerde casus
Lesdag 12 - Geïntegreerde casus & praktijk evaluatie met extern bemiddelaar
Antwerpen – vrijdag 09.06.2023 – bemiddelaar-trainer: Christine Jacobs
Gent – vrijdag 09.06.2022 (09.30 – 16.00 uur) – bemiddelaar-trainers: Marleen Heymans, Vicky Maes & Franky De Meyer m.m.v.
VCOK
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Specialisatiemodule burgerlijke zaken (40 u)
Modulecoördinatoren: Nicolas Carette en Marleen Heymans
Lesplan Gent
Lesdag 1 – Inleiding tot het verbintenissen- & contractenrecht
dinsdag 07.03.2023
Docent: Britt Weyts
Lesdag 2 – Inleiding en casus verzekeringen & aansprakelijkheid
donderdag 16.03.2023
Docent: Marleen Heymans m.m.v. VCOK
Lesdag 3 – Inleiding en casus appartementsrecht
donderdag 23.03.2023
Docent: Nicolas Carette m.m.v. VCOK
Lesdag 4 – Inleiding en casus burenrelaties
donderdag 30.03.2023
Docent: Marleen Heymans m.m.v. VCOK
Lesdag 5 – Inleiding en casus aanneming & stedenbouw
donderdag 20.04.2023
Docent: Anouck Vanermen m.m.v. VCOK
Lesdag 6 – Inleiding en casus consumentenrecht
donderdag 27.04.2023
Docent: Renzo van der Bruggen m.m.v. VCOK
Lesdag 7 – Inleiding en casus handelshuur
donderdag 04.05.2023
Docent: Nicolas Carette m.m.v. VCOK
Lesdag 8 – Geïntegreerde casus & evaluatie praktijk met extern bemiddelaar
donderdag 11.05.2023
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Specialisatiemodule ondernemingszaken (40u)
Modulecoördinatoren: Robby Houben en Franky De Meyer
Lesplan Antwerpen
Lesdag 1 – Inleiding tot het verbintenissen- & contractenrecht
dinsdag 07.03.2023
Docent: Britt Weyts
Lesdag 2 – Inleiding en casus economisch recht
dinsdag 14.03.2023
Docent: Renzo van der Bruggen m.m.v. Klaar
Lesdag 3 – Inleiding en casus ondernemingsrecht
dinsdag 21.03.2023
Docent: Piet Vandendriessche m.m.v. Klaar
Lesdag 4 – Inleiding en casus intellectueel recht
donderdag 30.03.2023
Docent: Esther van Zimmeren m.m.v. Klaar
Lesdag 5 – Inleiding en casus internationale commerciële bemiddeling
dinsdag 18.04.2023
Docent: Herman Verbist m.m.v. Klaar
Lesdag 6 – Inleiding en casus vennootschapsrecht
dinsdag 25.04.2023
Docent: Robby Houben m.m.v. Klaar
Lesdag 7 – Inleiding en casus arbeidsrelaties
dinsdag 09.05.2023
Docent: Bart Libbrecht (Vialogos) m.m.v. Klaar
Lesdag 8 – Geïntegreerde casus & evaluatie praktijk met extern bemiddelaar
dinsdag 16.05.2023
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Praktische inlichtingen
Leslokalen
De theoretische lessen van de basismodule en de uitstroommodule familiezaken vinden afwisselend plaats aan de UAntwerpen en de
UGent. De trainingen voor deze modules worden gegeven te Antwerpen (UA) en Gent (VCOK), de deelnemer kiest een locatie.
Voor de twee andere uitstroommodules is een lesplan in Antwerpen of Gent voorzien.
Een volledig overzicht van het programma en de juiste locaties van de leslokalen worden meegedeeld voor aanvang van elke module.

Toelatingsvoorwaarden
Kunnen inschrijven
a) op basis van diploma:





houders van een bachelordiploma (professioneel of academisch) of masterdiploma;
houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli;
houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar);
houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens drie
jaar);
 houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met één van de vermelde
diploma’s van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard.

b) op basis van relevante werkervaring:

 houders van minimum vijf jaar relevante werkervaring, aan te tonen met gemotiveerde brief + curriculum vitae

Bijzonderheden



De basismodule bemiddeling (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een specialisatiemodule te kunnen inschrijven.
Inschrijving voor uitsluitend een specialisatiemodule is slechts mogelijk na goedkeuring door de organisatoren.

Aanwezigheid
Om een getuigschrift te behalen, is volgende aanwezigheid vereist:


Basismodule
80 contacturen



Specialisatiemodule familiezaken
54 contacturen



Specialisatiemodule burgerlijke en ondernemingszaken:
burgerlijke zaken
40 contacturen
ondernemingszaken
40 contacturen.

Evaluatie
Basismodule
Praktijkevaluatie met rollenspel: 06.02 – 13.02.2023
Individuele schriftelijke evaluatie theorie: vrijdag 17.02.2023
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Familiezaken
Individuele evaluatie theorie met schriftelijke proef, geïntegreerde casus & open boek: 16.06.2023
Een eindevaluatie over elke deelnemer gebeurt door de trainer.
Burgerlijke zaken
Korte evaluatie theorie met 2 à 3 vragen na elke les.
Een eindevaluatie over elke deelnemer gebeurt door de trainer.
Ondernemingszaken
Korte evaluatie theorie met 2 à 3 vragen na elke les.
Een eindevaluatie over elke deelnemer gebeurt door de trainer.

Getuigschrift
Het universitaire getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan de basismodule en/of één of meerdere uitstroommodules wordt
ondertekend door de Rector van, naar gelang de plaats van inschrijving, de Universiteit Antwerpen of de Universiteit Gent.
Het getuigschrift vermeldt enkel de module(s) waarvoor aan de evaluatievereisten werd voldaan.

Datum plechtige proclamatie
[datum nog te bepalen]

Erkenning
De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.
Erkenning werd ook aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer van Notarissen.
De opleiding is erkend voor het Vlaams opleidingsverlof en voor het Brussels Betaald Educatief Verlof.

Inschrijven
Inschrijven kan enkel elektronisch:

Antwerpen

Gent

uantwerpen.be/nexus

gandaiusacademy.ugent.be

De plaats van inschrijving is ook de locatie voor de trainingslessen in de basismodule en de module familiezaken, evenals de
integrale modules burgerlijke zaken en ondernemingszaken.

Prijs
Module
Basismodule bemiddeling

€ 1.950

Specialisatiemodule familiezaken

€ 1.350 / € 1.250 *

Specialisatiemodule burgerlijke zaken

€ 1.190 / € 1.090 *

Specialisatiemodule ondernemingszaken

€ 1.190 / € 1.090 *

* Indien in combinatie met basismodule
Het inschrijvingsgeld omvat het lesgeld, uitgewerkte syllabi en catering.

Betaling
Betaling gebeurt na ontvangst van de debetnota/factuur die betaalbaar is dertig dagen na dagtekening.
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De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (Nexus en Gandaius Academy zijn gedeeltelijk-belastingplichtige rechtspersonen, waarbij

onderwijs is vrijgesteld van BTW. Indien hierin echter verandering komt, behouden beide organisaties zich het recht om deze BTW door
te rekenen.).
Voor de betaling van het inschrijvingsgeld kan gebruik gemaakt worden van:
- de KMO-portefeuille (zie www.kmo-portefeuille.be),
- opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap voor werknemers (zie www.vdab.be): enkel in het kader van
loopbaanbegeleiding).

Annulatie – niet inrichten van de opleiding / module(s)
Annulatie door de deelnemer is slechts mogelijk mits schriftelijke kennisgeving ervan per brief, fax of e-mail. Bij annulatie van de
inschrijving tot één maand voor de aanvang is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulatie van de inschrijving van 30 dagen tot 10
dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 25 % van het inschrijvingsgeld en bij annulatie minder dan 10 dagen voor
de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. (uitzondering: zie hierboven, bij ‘Oriënteringsgesprek’)
De organisatie behoudt zich het recht voor om de opleiding geen doorgang te laten vinden indien de minimumquota van deelnemers
voor de modules (16 deelnemers per module) niet werden bereikt. Voor het praktijkonderdeel zal aan de ingeschrevenen desgevallend
de mogelijkheid geboden aan te sluiten op de andere locatie.

Informatie en organisatie
Antwerpen

Gent

Nexus
Faculteit Rechten UAntwerpen
Stadscampus, Venusstraat 23
2000 Antwerpen
T 03 265 54 48
nexus@uantwerpen.be

Gandaius Academy
Faculteit Recht en Criminologie UGent
Campus Aula, Universiteitstraat 4
9000 Gent
T 09 264 67 58
gandaius@ugent.be

www.uantwerpen.be/nexus

gandaiusacademy.ugent.be

Algemene coördinatie
Pascale Buyck
Universiteit Antwerpen
Rechtsfaculteit - Nexus
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
T 03 265 58 83
E nexus@uantwerpen.be
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