
na DEZE TRAINING
    Ben je bekend met het werkterrein en de werkzaamheden 

van de professionele mediator.

    Heb je inzicht verkregen in mogelijkheden en beperkingen 

van mediation.

    Beschik je over het instrumentarium voor de mediator: 

je leert minimaal 20 mediationvaardigheden.

    Ben je in staat het mediationproces te structureren 

en vakkundig daaraan leiding te geven.

    Heb je jouw eigen specifi eke kwaliteiten als mediator 

ontwikkelt met aandacht voor beroepshouding en ethiek.

    Ben je in staat je staande te houden in een heftige confl ict 

situatie en de balans te bewaken.

    Ben je in staat deze werkzaamheden of vaardigheden 

te integreren in jouw (werk)situatie.

In de laatste twee weken van augustus 2020 verzorgt 
het CvC een Mediationopleiding speciaal voor studenten. 
In deze Summerschool van het CvC draait het om 
vakmanschap. Met de beste en zeer ervaren mediators 
en trainers van Nederland bieden wij  jou een opleiding 
waarmee jij  je de vaardigheden en att itude van de mediator 
werkelij k eigen maakt.

mediationopleiding Summerschool

WWW.CVC.NL



VOOR WIE EN INGANGSEISEN
Voor deelname dien je te beschikken over HBO+/WO werk-  

en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep  

is maximaal 16 personen. De Summerschool is gericht  

op studenten die een opleiding volgen in de richtingen:

     bedrijfsjurist, notaris, advocaat en rechtshelper in de  

meest uitgebreide zin;

    manager, afdelingshoofd, personeelsfunctionaris en 

vertrouwenspersoon in organisaties;

    functionaris, al dan niet in overheidsdienst of in 

bestuursfuncties, die deel uit gaat maken van organen  

die klagers of bezwaarden horen voordat de formele 

procesgang plaatsvindt;

    psycholoog en professionele hulpverlener;

    zij die bemiddelingskwaliteiten in hun huidige of  

toekomstige functie willen inbouwen.

Bij deelname vragen we je aan te tonen dat je  

daadwerkelijk nog student bent of 2 jaar geleden jouw 

opleiding hebt afgerond. 

WERKWIJZE
De opleiding zelf bestaat uit zes lesdagen verspreid over 

twee weken.  Op de woensdagen en in het weekend werk je 

zelfstandig aan intervisie en leeropdrachten. Tijdens deze 

opleidingsdagen zal het verloop van een mediation volgens 

de CvC Mediationcirkel gevolgd worden. Alle thema’s 

en vaardigheden die spelen tijdens iedere fase van de 

Mediationcirkel komen daarbij aan bod en worden intensief 

geoefend.

Cursisten ontvangen een syllabus (bij de prijs inbegrepen)  

en een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur 

(niet bij de prijs inbegrepen, in totaal ongeveer 275,- euro). 

Hiernaast krijgen cursisten toegang tot onze e-learning 

omgeving. In de opleiding worden praktijkgerichte theorie- en 

vaardigheidstraining afgewisseld. Hierbij wordt ook gebruik 

gemaakt van materiaal uit de werksituatie van de cursisten. 

Videobeelden van nationale en internationale mediators 

worden geanalyseerd.
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praktische Informatie
DUUR   zes dagen

TIJDEN CURSUS   9:00 - 19:00 uur

LOCATIE   Nieuwe Gracht 74 Haarlem

VOOROPLEIDING   HBO+/WO werk- en denkniveau

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS   16 personen

KOSTEN, INSCHRIJVING EN DATA 

Op onze website staan alle actuele cursusdata, worden  

de kosten toegelicht en kunt u zich direct inschrijven.  

De trainingen van het CvC zijn vrijgesteld van BTW.

“Een verrijking van  
je persoonlijke leven!  
Dank, dank, dank!” 
Cursist Mediationopleiding Haarlem

Marise van Amersfoortdrs. Linda Reijerkerk


