Permanente vorming

Bemiddeling
Naam opleiding Engels
Mediation
Inrichters
De Permanente vorming Bemiddeling wordt georganiseerd door Gandaius Permanente
Vorming (GPV) (UGent), de vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie
(PPW, UGent), de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (PPW, UGent) en het
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (UA). Zij doen dit langs de hiervoor
opgerichte interuniversitaire Opleidingscommissie Bemiddeling, bestaande uit prof. Taelman
(UGent), prof. Buysse (UGent) en prof. F. Swennen (UA), die wordt bijgestaan door een
eveneens interuniversitaire Stuurgroep Bemiddeling. In deze Stuurgroep zetelen, naast de
leden van de Opleidingscommissie, de trainers van het bemiddelingsmodel in resp. Antwerpen
(T&O) en Gent (VCOK) en vertegenwoordigers van GPV en CBR (UA). GPV en CBR staan in
voor de praktische organisatie van de opleiding.
Contactpersoon
Erik Krijnen (GPV)
Coördinator van de opleiding: mevr. Chris De Bruyne (VCOK).
Onderwijstaal
Nederlands
Contacturen per jaar

Jaar 1

I.
II.
III.
IV.

Basismodule Bemiddeling (108 u)
Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken (72 u)
Uitstroommodule Bemiddeling in burgerlijke zaken (30 u)
Uitstroommodule bemiddeling in ondernemingszaken (30 u)

Periode
2020-2021
Plaats
De theoretische lessen vinden plaats hetzij te Gent, hetzij te Antwerpen: te Gent in leslokalen
van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent (H.
Dunantlaan 2 te 9000 Gent) en van de Faculteit Recht en Criminologie (Universiteitstraat 4 te
9000 Gent) en te Antwerpen in leslokalen van de Universiteit Antwerpen (Stadscampus,
Venusstraat 23 te 2000 Antwerpen).
De praktijktraining gebeurt onderscheiden naargelang inschrijving in Gent of in Antwerpen. De
praktijktraining in Gent gebeurt samen met VCOK en vindt, behoudens wijziging, plaats in de
gebouwen van het VCOK, Raas van Gaverestraat 67a te 9000 Gent (http://www.vcok.be). De
praktijktraining in Antwerpen gebeurt samen met T&O (http://www.bteo.be) en vindt plaats in
leslokalen van de Universiteit Antwerpen (Stadscampus, Venusstraat 23 te 2000 Antwerpen).
Toelatingsvoorwaarden
Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:
a) op basis van diploma
• houders van (professioneel of academisch) bachelordiploma of masterdiploma;
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•

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 ervaring
• kandidaten met minimum 5 jaar relevante ervaring aan te tonen met gemotiveerde brief
en curriculum vitae.
Inschrijvingsmodaliteiten
Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een oriënteringsgesprek met de organisatoren in
respectievelijk Antwerpen of Gent voor de aanvang van de opleiding.
Inschrijving voor een aparte module wordt enkel verleend op basis van het toelatingsgesprek met
de organisatoren.
Herinschrijfbaar indien niet volledig afgerond?
Ja
Indien ‘ja’ op vorige vraag: gaat het over meer dan 2 studenten per jaar?
Neen
Indien ‘ja’ op vorige vraag: gelieve mogelijke scenario’s hieronder te becijferen en te benoemen:
/
Aantal deelnemers (min – max)
/
Inschrijvingsbedrag
Afhankelijk van het aantal modules waarvoor wordt ingeschreven
(incl. inschrijving als student):

Jaar 1

Basismodule: 1.850 euro
Uitstroommodule familiezaken: 1.350 euro (1)
Uitstroommodule burgerlijke zaken: 850 euro (2)
Uitstroommodule ondernemingszaken: 850 euro (2)

(1) Korting van 250 euro in combinatie met basismodule (dus 1.100 euro).
(2) Korting van 100 euro in combinatie met basismodule of uitstroommodule familiezaken (dus
750 euro)
Een korting (€ 150,- voor basismodule, € 100,- per uitstroommodule) kan worden toegekend mits
het voorleggen van de desbetreffende attesten aan: studenten, 100% uitkeringsgerechtigde
werklozen, leefloontrekkers en mindervaliden.
Inschrijvingsperiode
Er kan worden ingeschreven tijdens het ganse jaar, met uitzondering van de maanden april, mei
en juni.
Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift
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Het getuigschrift wordt uitgereikt aan de deelnemers die
• per gevolgde module aanwezig waren op minimaal 80% van de theoretische lessen en
100% van de trainingslessen,
• een gunstige evaluatie behalen op de proef aan het einde van de basismodule (indien de
basismodule wordt gevolgd) en
• één eindwerk over de gevolgde module(s) hebben ingediend.
De opdracht voor het eindwerk wordt door de lesgevers van het trainingsluik uitgewerkt en houdt
rekening met het concept van bemiddeling. De deelnemers ontvangen op verzoek feedback op
het eindwerk.
Te Gent wordt het universitair getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan de opleiding
ondertekend door de Rector en voorzien van het droogzegel van de Universiteit Gent. Te
Antwerpen wordt het getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan de opleiding ondertekend
door de voorzitter van CBR.
Moet het aantal ECTS-credits op het getuigschrift vermeld worden?
Neen
Indien ‘ja’ op vorige vraag: geef het aantal ECTS-studiepunten op:
/
Achtergrond
/
Doelstellingen (incl. meerwaarde voor de beroepsuitoefening)
/
Programma
Het programma omvat een verschillend aantal (verplichte) contacturen naargelang de gekozen
module en de vooropleiding van de deelnemers. Deelnemers die dat wensen, zijn vrij om alle
opleidingsonderdelen te volgen.

1. Basismodule bemiddeling (108 u)

lesgever(s)
Kennismaking met bemiddeling
Bemiddelingsprincipes, onderhandelingsmethode Ury en Fischer, pijlers bemiddelingsmodel

T&O
VCOK

Sociologie en filosofie

6u
6
6u

Filosofische aspecten van bemiddeling

J. Verplaetse

3

Bemiddeling als maatschappelijke tussenkomst

J. Devlieghere

3

Recht en psychologie

30 u

Inleiding in het recht (internationaal en Europees)

S. Rutten

3

Inleiding in de psychologie *

L. Daniels

3

Overzicht verschillende trajecten conflicthantering (procesrecht)

B. Gayse

3

Bemiddeling als traject van conflicthantering

B. Gayse

3

3

Systeem- en communicatietheorie

L. Daniels

12

Overeenkomsten maken, grond- en vormvereisten, dwingend recht en onderlinge A. Van Oevelen
overeenkomsten, dading
Trainingsluik
Conflict, bemiddelingsproces en bemiddelingspraktijk
VCOK / T&O

6
54 u
54

Deontologie
Deontologie, interdisciplinair samenwerken, statuut erkende bemiddelaar, consumentenrecht, S. Brouwers + N.N.
aansprakelijkheid en verzekering
Individuele feedback bij het eindwerk
T&O / VCOK
(indien enkel de basismodule wordt gevolgd)

12 u
12

* basisprincipes, in het bijzonder bestemd voor niet-psychologisch geschoolden.
2. Uitstroommodule bemiddeling in familiezaken (72 u)

lesgever(s)
Familiesociologie en specifiek recht
“Sociologie van families”

D. Mortelmans

6u
3

Familierechtbank en contracten, openbare orde

S. Brouwers

3

Recht en psychologie: verhouding tussen volwassenen

24 u

Psychologie

L. Daniels

Familierecht
Praktijk, incl. clausules

G. Verschelden
T&0 / VCOK

Recht en psychologie: ouderschap

6
6
12
24 u

Psychologie

L. Daniels

Familierecht
Praktijk, incl. clausules

G. Verschelden
T&0 / VCOK

Recht en psychologie: erfrecht

6
6
12
12 u

Psychologie

L. Daniels

6

Familierecht
Praktijk, incl. clausules

M. Heymans
T&0 / VCOK

6
6

Geïntegreerde casus
Casus waarin alle elementen van recht en psychologie samen komen

T&0 / VCOK

6u
6

Individuele feedback bij het eindwerk

T&O / VCOK

3. Uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke zaken (30 u)

Elke lesdag start met een casus uit een bepaald domein en van daaruit wordt de theorie gebracht door
een inhoudelijk expert. Tegelijkertijd of aansluitend wordt de bemiddelingsprocedure doorlopen met
de trainer-bemiddelaar.
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Er is ook aandacht voor bemiddeling met aanwezigheid van de advocaten, bemiddeling met meerdere
onderhandelaars, bemiddeling met aanwezigheid van deskundigen, bemiddeling met andere mogelijke
tussenkomende personen (derden, getuigen, …).

lesgever(s)
Lesplan te Antwerpen:
1. Casus bemiddeling in organisaties
2. Casus goederenrecht
3. Casus burengeschil
4. Casus bouw en stedenkundige materies
5. Casus aansprakelijkheidsmateries
Lesplan te Gent:
1. Casus goederenrecht
2. Casus burengeschil
3. Casus bouw en stedenkundige materies
4. Casus aansprakelijkheidsmateries
5. Casus bemiddeling in organisaties
Individuele feedback bij het eindwerk

Vialogos
N. Carette
M. Heymans
S. Pauwels
M. Heymans

2
6
6
6
6

N. Carette
M. Heymans
S. Pauwels
M. Heymans
Vialogos
T&O / VCOK

6
6
6
6
2

4. Uitstroommodule bemiddeling in ondernemingszaken (30 u)

Elke lesdag start met een casus uit een bepaald domein en van daaruit wordt de theorie gebracht door
een inhoudelijk expert. Tegelijkertijd of aansluitend wordt de bemiddelingsprocedure doorlopen met
de trainer-bemiddelaar.
Er is ook aandacht voor een caucus, bemiddeling met aanwezigheid van de advocaten, bemiddeling met
meerdere onderhandelaars, bemiddeling met aanwezigheid van deskundigen.

lesgever(s)
Lesplan te Antwerpen:
1. Internationale commerciële bemiddeling
2. Casus intellectueel recht
3. Casus ondernemingsrecht/verzekeringsrecht
4. Casus vennootschapsrecht
5. Casus handelshuurgeschillen
Lesplan te Gent:
1. Internationale commerciële bemiddeling

H. Verbist
E. van Zimmeren
P. Vandendriessche
R. Houben
A. Van Oevelen

6
6
6
6
6

H. Verbist

6
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2. Casus intellectueel recht
3. Casus ondernemingsrecht/verzekeringsrecht
4. Casus vennootschapsrecht
5. Casus handelshuurgeschillen
Individuele feedback bij het eindwerk

E. van Zimmeren
P. Vandendriessche
R. Houben
A. Van Oevelen
T&O / VCOK

6
6
6
6

Website:
https://www.ugent.be/re/nl/opleidingen/permanente-vorming/bemiddeling
Voorbeeld getuigschrift:
Het getuigschrift wordt aangemaakt door de onderwijsinstelling waar de deelnemer is
ingeschreven. Voor de deelnemers ingeschreven te Gent worden de getuigschriften aangemaakt
door de Faculteit Recht en Criminologie. Het getuigschrift wordt mede ondertekend door de
Rector en voorzien van het droogzegel van de Universiteit Gent.
De tekst van het getuigschrift is als volgt:
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logo UGent

Logo UA
Faculteit Rechten

Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen
Faculteit Recht en Criminologie

GETUIGSCHRIFT
De Rector van de Universiteit Gent verklaart dat
........................................................................... (voornaam naam),
geboren op ....................... te........................................

met goed gevolg
Het volgende opleidingstraject in het kader van permanente vorming heeft gevolgd:

opleiding Bemiddeling
(basismodule)
(uitstroommodule Bemiddeling in Familiezaken)
(uitstroommodule Bemiddeling in Burgerlijke zaken)
(uitstroommodule Bemiddeling in Ondernemingszaken)
ten bewijze waarvan hem / haar dit getuigschrift verleend wordt.
Gegeven te Gent, …….
De verantwoordelijke inrichters

De Rector,

Prof. dr. P. Taelman

Prof. dr. R. Van de Walle

Prof. dr. A. Buysse

(zegel van de universiteit)

niet geldig zonder droogzegel van de universiteit
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