Afspraken behorend bij de Opleiding tot Mediator


Intakegesprek

Deze inschrijving wordt pas formeel geaccepteerd na een positief verlopen intakegesprek met een van
onze partner/docenten. Binnen één week na uw inschrijving wordt door een van hen contact met u
opgenomen voor een afspraak.


Kosten

Kosten voor de basisopleiding mediation bedragen € 4.500,-. Dit is inclusief koffie/thee, lunches, snacks
en diners, een syllabus, readers, hand-outs, gebruik van video en het verblijf op de drie vrijdagavonden.
Niet inbegrepen zijn eventuele reiskosten, verplichte en niet verplichte literatuur uitgezonderd het
handboek mediation en de opleidingssyllabus.


De duur, begeleiding en diensten die zijn inbegrepen bij de basisopleiding mediation

De Mediatoropleiders zorgen voor een persoonlijk en intensieve begeleiding met meerdere trainers per
groep. Al onze trainers zijn MfN geregistreerd mediator en senior in hun vakgebied.
De opleiding bestaat uit een introductiedag, 3 blokken van 2 dagen met een gezamenlijk diner en
mogelijkheid tot overnachting en een afsluitende dag. De totale duur van de opleiding strekt zich uit
over een periode van maximaal 2 maanden. Naast de opleidingsdagen is de studiebelasting gemiddeld
60 uur.
Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal 12 personen.
De opleiding is zeer praktijkgericht. De opleidingsdagen worden voor het grootste deel besteed aan
oefenen van mediationvaardigheden en te ervaren hoe een mediator handelt met het bijbehorend
effect en resultaat. Kortom, het doorgronden van het totale mediationproces en mediator worden.
Na de intake zal elke deelnemer een assessment invullen (AEM-Cube) die inzicht zal geven in de
talenten en vaardigheden als professioneel mediator. Voor deelnemers is er extra ondersteuning en
begeleiding bij zelfstudie mogelijk, de begeleider zal in overleg met de deelnemer gekozen worden. Na
succesvol afronden van de basisopleiding kan de deelnemer zich inschrijven voor het theorie-examen
en bij een positief resultaat zich opgeven voor het live- of videoassessment van INTOP.
De deelnemer kan terecht voor nazorg gedurende ten minste één jaar na afsluiting van de training. Er
wordt de mogelijkheid geboden voor intervisie en supervisie onder leiding van één van de docenten.
De tarieven voor bovenstaande begeleiding en intervisie bedragen € 60 per uur.
Aanwezigheidsverplichting. De deelnemer mag geen dagdelen missen om in aanmerking te komen voor
het certificaat dat nodig is om examen te mogen doen bij INTOP. Bij verhindering zal er in overleg
adequaat ingehaald kunnen worden. Er zijn geen mogelijkheden tot vrijstelling.
Aanwezigheidsverplichting. De deelnemer mag geen dagdelen missen om in aanmerking te komen voor
het certificaat dat nodig is om examen te mogen doen bij INTOP. Bij verhindering zal er in overleg
adequaat ingehaald kunnen worden. Er zijn geen mogelijkheden tot vrijstelling.
Copyright Het copyright van de syllabus en andere verstrekte documenten berust bij De Mediator
Opleiders De deelnemer mag het opleidingsmateriaal behouden.

_____________________________________________________________________________
Afspraken behorende bij de opleiding tot mediator.
© Dé Mediator Opleiders BV
(Versie 25 februari 2018)

Verplichte literatuur · Handboek Mediation, onder redactie van Alex Brenninkmeijer, Dick Bonenkamp,
Karen van Oyen en Hugo Prein. Wordt verstrekt door De Mediator Opleiders


Bedenktijd

De inschrijver heeft na de datum van ondertekenen van dit inschrijfformulier een bedenktijd van 14
dagen. Gedurende deze periode kan de inschrijving op ieder moment gratis worden beëindigd.


Betalingsvoorwaarden conform onze algemene voorwaarden

Conform onze algemene voorwaarden dienen de opleidingskosten 30 dagen voor de aanvang van de
cursus geheel te zijn betaald. Tot deze termijn kan de gedane inschrijving voor de cursus worden
geannuleerd door betaling van € 50,- administratiekosten. Het bedrag dient over gemaakt te worden op
rekeningnummer NL57 INGB 0007 7133 07 ten name van De Mediatoropleiders BV onder vermelding
van basisopleiding mediation en de naam van de deelnemer


Eventueel niet doorgaan van deze opleiding

De condities waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat. Mocht een opleiding onverhoopt geen
doorgang vinden of uitgesteld worden, in verband met onvoldoende deelnemers (minimaal 5
deelnemers), dan zullen er zo spoedig mogelijke nieuwe data komen. Mocht de deelnemer verhinderd
zijn op de nieuw voorgestelde data kan het betaalde lesgeld terug gestort worden of de deelnemer kan
op een ander tijdstip de opleiding volgen.


Copyright

Het copyright van de syllabus en andere verstrekte documenten berust bij De Mediator Opleiders De
deelnemer mag het opleidingsmateriaal behouden.
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