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Basisopleiding tot Legal Mediator – Najaar 2022 

 

Data  22, 27 en 28 september; 6 en 7 oktober; 2, 3, 8, 17 en 15 november 2022 

Docenten  dr. mr. F. Schonewille (hoofddocent), drs. George Smits, mr. Annette van Riemsdijk, 

dr. Marijke Spanjersberg. 

Kosten   € 5.550,-, exclusief BTW | vraag naar onze vroegboekkorting en collega-korting 

Gericht op  professionals op academisch en HBO+- niveau 

Aantal deelnemers maximaal 15 deelnemers 

Opleidingslocatie  Kasteel De Vanenburg, Putten  

PE/PO-punten  75 KNB 

Deelnamecertificaat Ja, met bevestiging van het aantal contacturen van de opleiding. 
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Programma (10 dagen/20 dagdelen) 

 

Wat is mediation? 

• Introductie mediation 

• De plaats van mediation in het rechtssysteem 

• De plaats van mediation in het ADR (Alternative Dispute Resolution)-spectrum van arbitrage, bindend 

advies en mediation 

• Introductie mediationtheorie: Legal mediation, de Methode Hoefnagels 

 

Mediation als conflicthanteringsmethode: fasering van het mediationproces 

• Voorbereiding, intake en openingsfase 

• Onderzoeksfase 

• Verdieping van de onderzoeksfase 

• Opties genereren 

• Belangengericht onderhandelen 

• Overeenstemming bereiken en SMART afsluiting 

• De afsluitende fase: de juridische fase en de daaraan gekoppelde overeenkomst 

 

Mediation als conflicthanteringsmethode: enkele uitgelichte situaties 

• Pre-mediation 

• Preventieve mediation 

• Als de mediation niet (geheel) slaagt 

• Process design; mediation clausules, multi-step-clausules 

• Co-mediation bij meerpartijenconflicten 

 

Juridische aspecten van mediation 

• De mediationovereenkomst 

• Verslaglegging tijdens het mediationproces 

De vaststellingsovereenkomst 

• Mediation advocacy en court connected mediation 

Joint sessions en caucus sessions 

• Preventieve mediation en premarital mediation 

• Juridisch kader voor èn binnen mediation 

• Mediationwetgeving in Nederland 

• Mediationovereenkomst en -reglement 

• Jurisprudentie uit mediation: het vaktijdschrift Nederlandse Mediation 
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Vaardigheden en technieken voor de (legal) mediator 

• Conflicttheorie 

• Conflictanalyse 

• Mediationstijlen en -benaderingen 

• Vaardigheden en technieken, zoals vragen stellen en luisteren, interventies en technieken, omgaan 

met dilemma’s en strategische keuzes, omgaan met heftige emoties 

• Belangengericht onderhandelen in mediation 

• Harvard en andere (internationale) vuistregels en onderhandelingsprincipes 

• Het belang van emoties en identiteit in onderhandelingen  

• Belangrijke sturingsmechanismen voor de legal mediator, zoals het mediator’s proposal 

 

Psychologie in mediation 

Psychologie en neurowetenschap voor de legal mediator 

Psychologie voor legal mediators: Omgaan met impasses door emoties en oude pijn  

Contextuele Benadering van mediation 

Werken met de systeembril in mediation bij vastgedraaide patronen in een disfunctioneel systeem 

 

Legal mediation als professie 

• De legal mediator als professional 

• De persoon van de mediator 

• Ethische en professionele beroepsaspecten van de mediator 

• Toepassen inzichten en vaardigheden in de eigen professie 

• Specialisatiemogelijkheden binnen mediation 

 

Wrap-up van de opleiding 

• Aan de slag als legal mediator: het werken met de inzichten, vaardigheden en technieken die u in de 

opleiding hebt verworven en geleerd in de eigen professionele context. 

• Welke mediationbenadering en werkwijze past bij u? 

• Wat zijn de verschillende registratiemogelijkheden na afronding van de opleiding? 

• Wat zijn uw beroepsperspectieven? 

• Afsluitend rollenspel: volledige mediation met trainingsacteurs 

• Afsluitend individueel feedback- en adviesgesprek 
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Wat kunt u na de opleiding? 

 

Na deze opleiding kunt u de mediationmethode toepassen als een gestructureerd proces, een 

gefaseerde methode van psychologie en recht.  

 

• U hebt uw eigen basishouding als legal mediator ontwikkeld 

• U weet welke mediationbenadering en werkwijze bij u en uw professie past 

• U kunt werken met de inzichten, vaardigheden en technieken die u in de opleiding hebt verworven en 

geleerd in uw eigen professionele context 

• U hebt praktische ervaring als legal mediator opgedaan door het maken van huiswerkopdrachten zoals 

het schrijven van een gespreksverslag, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en het 

uitwerken van een eigen openingsstatement  

• U hebt het geleerde geoefend om in de praktijk te brengen door middel van praktijkoefeningen, 

rollenspelen, video-assessments en het uitvoeren van een oefenmediation 

• U hebt uw opleiding afgerond met een individueel feedback- en adviesgesprek met de opleidingscoach 

of hoofddocent  

• U kunt zich verder specialiseren, bijvoorbeeld als zakelijk mediator, legal familie mediator of 

arbeidsmediator 

• U kunt zich laten registreren als registermediator bij het MfN (Mediatorsfederatie Nederland), na het 

voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gesteld worden, namelijk het behalen van de kennistoets 

en het assessment. 

 

Literatuur 

 

Als deelnemer aan deze opleiding ontvangt u de volgende literatuur (inbegrepen): 

 

• Toolkit Mediation, M.A. Schonewille 

• Getting to Yes, R. Fisher en W. Ury 

• Getting to Yes with Yourself, W. Ury 

• Negotiating the Nonnegotiable, D. Shapiro 

• Rechtspraak Mediation, F. Schonewille, W.A. Jongbloed 

• Juridische aspecten van mediation, E. Schutte, J. Spierdijk 

• Never split the difference, C. Voss 

 

De Engelstalige boeken kunnen indien leverbaar naar keuze van de deelnemer ook in het Nederlands worden 

verstrekt. 
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Over de opleiding  

 

Legal Mediation 

Legal mediators behandelen conflicten met een psychologische, inhoudelijke en juridische dimensie. Deze 

opleiding is daarom in het bijzonder toegesneden op notarissen, advocaten en bedrijfsjuristen, maar ook zeer 

geschikt voor psychologen, bedrijfskundigen, HR managers, fiscalisten, accountants en rechters die zich willen 

scholen tot professioneel legal mediator of de inzichten en vaardigheden die door deelname aan deze opleiding 

worden verworven en geleerd, toe te passen in hun professie.  

 

State-of-the-art opleiding  

Deze state-of-the-art opleiding op academisch niveau is vanuit een duidelijke visie en met een gestructureerde 

opbouw ontworpen. De basis van de opleiding wordt gevormd door de door prof. dr. G.P. Hoefnagels, de 

founding father van mediation, ontwikkelde methode, doorontwikkeld door hoofddocent dr. mr. Fred 

Schonewille, met daarin geïntegreerd de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied in binnen- en buitenland.  

 

De (basis)opleiding Legal Mediation wordt onder meer gekenmerkt door: 

• de communicatieve, psychologische en juridische leerlijnen die als rode draden door de opleiding zijn 

verwerkt; 

• de verwevenheid van proces en inhoud, waarbij de toepassing van het juridisch kader in mediation veel 

aandacht krijgt; 

• het aanleren van een actieve, regievoerende rol als mediator die beschikt over een groot aantal 

sturingsmechanismen; 

• de voortdurende afwisseling tussen het aanreiken van een breed palet van theoretische inzichten en 

het verwerven van praktische vaardigheden en technieken door een groot aantal zeer gevarieerde 

rollenspellen en door intensieve oefeningen, waarbij de hoofddocent en de andere docenten kunnen 

putten uit een lange en brede praktijkervaring als mediator; 

• een format dat in academische opleidingen wordt gebruikt, mede gebaseerd op leerstof uit de hierna 

genoemde literatuur; 

• het sturen op een toenemend inzicht in de methodische opbouw en de krachtlijnen van het 

mediationproces; 

• het tijdens de opleiding ontwikkelen van een eigen stijl en benadering als mediator en het door 

(zelf)reflectie aanleren deze aan te passen aan de omstandigheden in een specifieke mediation. 
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Pedagogische aspecten 

In deze opleiding zijn de volgende leerlijnen verweven: 

1. Theorie 

Gebaseerd op state-of-the-art wetenschappelijke inzichten, literatuur op academisch niveau en 

(internationale) onderzoeken, vertaald naar de praktijk van de mediator. 

2. Methode 

Mediation als een gefaseerde en gestructureerde methode, de inrichting en opbouw van het 

mediationproces. 

3. Vaardigheden en technieken 

Door participatie in een groot aantal rollenspellen leert de deelnemer zowel vanuit het perspectief van 

de mediator als vanuit het perspectief van een partij naar het mediationproces te kijken en worden deze 

posities ervaren. Ook op basis van andere praktische oefeningen worden vaardigheden, technieken 

verworven en inzichten opgedaan. 

4. Mediator 

Het ontwikkelen van een eigen stijl als mediator. 

5. Legal Mediation 

De rol van het recht in mediation, de plaats van mediation binnen het rechtssysteem, de wijze waarop 

een legal mediator omgaat met juridische aspecten, de evaluatieve mediationbenadering, het 

toepassen van sturingsmechanismen en het vervullen van een actieve procesrol van de legal mediator 

en mediation advocacy. 

6. Ethiek 

De persoon van de mediator, professionele beroepsaspecten, ethische dilemma’s en strategische 

keuzen. 

 

Didactische werkvormen 

1. Gezamenlijke en individuele werkvormen 

2. Discussie | interactie | vraag en antwoord 

3. Demonstratie | video 

4. Presentatie | theorie 

5. Reflectie | feedback 

6. Oefenen | doen 
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Inschrijven voor de opleiding 

 

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding? Van harte welkom bij onze Academie. 

Als u dit online inschrijfformulier invult, hebben wij alle informatie om uw aanmelding in orde te maken. U 

ontvangt van ons een bevestiging. 

 

Contact 

 

Hebt u een vraag over de opleiding? Wilt u bespreken of de opleiding bij u en uw opleidingswensen past? 

Neemt u dan contact op met Pauline Schonewille, hoofd opleidingen: 06-42170211 of 

pauline@hoefnagelsacademie.nl. 

 

 

 

 

 

Kasteel De Vanenburg, Putten 

www.vanenburg.nl 

https://www.hoefnagelsacademie.nl/#section-aanmeldform
mailto:pauline@hoefnagelsacademie.nl
http://www.vanenburg.nl/
http://www.vanenburg.nl/

