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Welkom bij AMV-Opleidingen

Het beste uit jezelf en je ondernemerschap te halen
Deskundige begeleiding te geven en daarmee rust, structuur en houvast te bieden
Betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheid en regie te laten nemen

AMV: Dé Opleider voor Scheidingsprofessionals 
Op zoek naar hét opleidingsinstituut voor bemiddeling, scheidingsspecialisatie en ondernemerschap? 
Dan ben je bij AMV aan het juiste adres. Wij leiden scheidingsprofessionals van A tot Z op.

Bij AMV leer je:

Benieuwd? In onze opleidingsbrochure lees je alles over ons opleidingsaanbod, onze trainingsaanpak en
waarom cursisten voor ons kiezen.
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Mediation.
Scheidingsspecialisatie.
Ondernemerschap.

Ons opleidingsaanbod
Wij bieden opleidingen en training voor scheidingsprofessionals (in spe) aan. De focus ligt hierbij
op:

De focus in onze opleidingen en training ligt op communicatie, persoonlijke ontwikkeling en
preventie. Door kwaliteiten te versterken, vaardigheden te verbeteren, kennis te verbreden en te
verdiepen zorgen wij dat jij je ambities waar kunt maken.

Praktijkgerichte aanpak met resultaat
Wij bieden uiterst praktijkgerichte opleidingen en trainingen. In onze aanpak koppel je de geleerde
vaardigheden direct en actief aan de praktijk. Zo kun je wat je vandaag leert, morgen al toepassen.
Onze trainers hebben jarenlange ervaring en streven ernaar iedere cursist zo optimaal mogelijk te
begeleiden. Ook staan zij met beide benen in het werkveld en weten precies wat daar speelt. 

Blended Learning
Voor een maximaal leerrendement passen we blended learning bij een aantal opleidingen toe.
Inspirerende lesdagen combineren we met een online leeromgeving. Hierin oefen je in je eigen tijd
met de lesstof. Tijdens de lessen ligt de nadruk vooral op de praktijk én het toepassen van kennis
en vaardigheden.
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Specialisatie Familie Mediation Opleiding.
Vakopleiding Register Scheidingsspecialist.
Vakopleiding Register Scheidingscoach.

Waarom kiezen voor AMV?
AMV is hét opleidingsinstituut voor scheidingsprofessionals (in spe). Wij richten ons op mensen die zich
(verder) willen specialiseren als scheidingsprofessional. Wij zijn een kleinschalig en persoonlijk
opleidingsinstituut waar ontmoeten, verbinden en delen centraal staan. Kwaliteit leveren staat voorop,
maar nooit zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Bij AMV voelen cursisten zich thuis. Ze
durven ‘fouten’ te maken en hun ambities en dromen uit te spreken. 

Waarin AMV zich onderscheidt van andere opleiders?

Totaalconcept
Wij bieden als opleider een totaal opleidingsconcept voor scheidingsprofessionals aan. Zo leiden wij
binnen AMV cursisten op tot mediator waarna ze zich verder kunnen specialiseren tot
scheidingsprofessional en ondernemer. Als enige in Nederland bieden wij de Erkende Vakopleiding
Register Scheidingsspecialist, Register Scheidingscoach en het Ondernemers Groei Traject aan. Dát
maakt ons als opleider uniek. 

Na de basis mediation opleiding kun je doorstromen naar de:

Ondernemerschap
Wij bieden naast het ADR mentoraat ook het Ondernemers Groei Traject aan. Alleen verstand van je vak
maakt je immers nog geen ondernemer. Met de juiste koers kan je ondernemen met impact én plezier. In
het Ondernemers Groei Traject richten wij ons op de mens achter de ondernemer. We werken van dromen
naar doelen, van doelen naar strategie en van denken naar doen.

Waarom kiezen voor AMV?
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Trainers met praktijkervaring
Onze trainers hebben passie voor het vak én beschikken over jarenlange ervaring. Zij zijn
uitstekend in staat om jouw kennis en vaardigheden naar een hoger plan te tillen. En stomen je
klaar voor jouw succesvolle carrière als mediator, scheidingsprofessional zowel persoonlijk als
zakelijk.

Kleine groepen
Een persoonlijke aanpak staat bij ons centraal. Door in kleine groepen te werken, is er voldoende
aandacht voor iedere cursist.

Kennis direct toepassen in de praktijk
We gebruiken inspirerende praktijksituaties en voorbeelden waardoor de lesdagen een prettige
mix van theorie en praktijk vormen. Zo kun je de opgedane kennis direct vertalen naar de praktijk.

Scheidingsprofessionals met ambitie
AMV richt zich op professionals met ambitie binnen bemiddeling, scheidingsbegeleiding én
ondernemerschap die willen excelleren in de praktijk.

Hoge klantwaardering
Ruim 95% van onze cursisten waardeert AMV met een 9 of hoger bij de feedback. Dit zien wij als
een beloning voor onze ambitie om kwaliteit en persoonlijke aandacht te geven.

Lees hier wat onze cursisten zeggen

Waarom kiezen voor AMV
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Ontstaan van AMV
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AMV-Opleidingen is een kleinschalig en persoonlijk opleidingsinstituut, in 2007 opgericht door
Marjon de Vroomen en Erik Baijens. Zij zijn de ondernemers, de inspirators en de visionairs van
het opleidingsinstituut. 

Ruim 15 jaar geleden zijn zij samen het ondernemers avontuur aangegaan en gestart met hun
eerste bedrijf. Een eigen scheidingspraktijk met de visie 'niet tegen maar mét elkaar'!  
“Wij wilden mensen beter informeren, adviseren en begeleiden tijdens en na een (echt)scheiding
om zo de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Vooral voor kinderen! Want als
scheidingsprofessional maak je het verschil voor alle betrokkenen bij een (echt)scheiding."

Vanuit hun eigen ervaring hebben zij ervaren hoe hoog de noodzaak is van deskundige
scheidingsbegeleiding met aandacht voor kinderen. Hun scheidingspraktijk is uitgegroeid tot een
landelijk werkende organisatie. 

Visie AMV
AMV is ontstaan vanuit de visie juridisch alleen daar waar dat noodzakelijk is. Als geen ander
weten zij hoe belangrijk deskundige scheidingsbegeleiding met aandacht voor kinderen is.

“Wij geloven in een totaal concept en hebben binnen AMV alle expertise onder één dak, waarin je
als scheidingsprofessional kan krijgen wat je nodig hebt om je vak goed en deskundig te kunnen
uitoefenen." 

"Want scheidingsbegeleiding is een vak."
 

www.amvopleidingen.nl
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Praktische informatie
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PE-Punten
Op onze opleidingen en diverse trainingen krijg je permanente educatie punten o.a. van de MfN,
SKJ, ICR en/of van het ADR.

Certificaat trainingen
Als je een training hebt gevolgd ontvang je het certificaat van AMV-Opleidingen.

Certificaat opleidingen
Je ontvangt het certificaat bij de opleidingen als er aan de volgende eisen is voldaan:
• 100 % aanwezigheid.
• actieve deelname aan de plenaire of de online lesdagen.
• het naar behoren en tijdig aanleveren van de huiswerkopdrachten.
• het examen met minimaal een voldoende hebben afgesloten*.

(*geldt voor de vakopleiding scheidingsspecialist, scheidingscoach en de opleiding De Kinderen
Scheiden Mee). 
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Praktische informatie
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Inschrijven
Je kunt je inschrijven via de website. Bij aanmelding, betalingen of annulering gelden altijd onze
algemene voorwaarden.

Betalen in termijnen
Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk voor een opleiding van meer dan zes lesdagen. Aan
gespreide betaling van een opleiding zijn extra administratiekosten verbonden. Er geldt een vaste
opslag van €35,00 ex btw per factuur. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal
plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de gestelde termijndatum te zijn ontvangen.

BTW
Als AMV-Opleidingen denken wij graag mee met onze cursisten. Zo hebben wij besloten om onze
cursisten de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een btw-vrijgestelde prijs. Voorheen was dit
door extra kosten en administratie onhaalbaar. De btw-vrijstelling kan voor verschillende
instanties én voor particulieren aantrekkelijker zijn, omdat zij geen btw kunnen terugvorderen.
Uiteraard kun je ook een factuur met 21% btw ontvangen.

Erkend door het CRKBO - Centraal Register Kort Beroep Onderwijs.
Opleiders met een CRKBO keurmerk kunnen opleidingen en trainingen aanbieden vrijgesteld van
BTW. Dit is interessant voor deelnemers die de BTW niet kunnen verrekenen.

AMV-Opleidingen is getoetst op: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en
betrouwbaarheid. Wij hebben de toetsing met goed gevolg doorstaan en zijn opgenomen in dit
register. Door de registratie in het CRKBO register heeft AMV-Opleidingen een btw vrijstelling voor
al onze opleidingen en trainingen. In het register worden alleen opleiders opgenomen die voldoen
aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

www.amvopleidingen.nl
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Erik Baijens
Erik Baijens is een bevlogen en ervaren trainer, MFP-financieel planner (hij is afgestudeerd aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, ICR-Coach, MfN registermediator/familiemediator, ADR
registermediator en ADR-mentor. Naast het geven en ontwikkelen van diverse trainingen en
opleidingen heeft hij de ambitie om het allerbeste uit cursisten te halen. Hij is als geen ander in
staat om mensen op een inspirerende wijze in beweging te zetten.

“Praktisch en no-nonsense."

Marjon de Vroomen
Marjon de Vroomen is ondernemer in hart en nieren. Ondernemer en ondernemend zijn, is de rode
draad in haar leven. Als trainer en ondernemerscoach mensen op een hoger niveau krijgen, te
inspireren en inzicht te geven zodat ze het beste uit zichzelf én uit hun bedrijf halen is haar passie.

“Durf jezelf te zijn, dan ben je op je best."

Iris Gündel
Iris is trainer, spreker en auteur van het boek “Schei eens uit“. Als ervaringsdeskundige merkte zij
bij de scheiding van haar ouders en ook bij haar verdere werk rondom de scheidingsproblematiek
dat de communicatie tussen ouders en kinderen van cruciaal belang is. Als jonge maar ervaren
ondernemer is zij een inspirerende trainer. Als ADR mediator, onderhandelaar, ICR coach en met
haar master in Change Management staat Iris voor preventie, overdracht en communicatie.
Iris bouwt als geen ander bruggen tussen kwaliteit, kennis, praktijk en doen.

“Doel is om bewustwording te bewerkstelligen."
      

Team AMV-Opleidingen
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Als opleider hebben we een grote verbinding met de dagelijkse praktijk. Dit vormt de basis voor
onze inspirerende opleidingsdagen. Door zelfstudie maak je de theorie eigen en in de lessen ligt
de nadruk juist op het toepassen van de theorie én delen van ervaringen.

AMV werkt met deskundige trainers, die jarenlange praktijkervaring hebben en die het verschil
kunnen én willen maken. Zij zijn bevlogen vakspecialisten. Zij delen hun kennis en ervaring, lichten
theorie toe met praktijkvoorbeelden en bovenal spreken zij de taal van de praktijk. Zo voegen we
waarde toe. Door inzicht, kennis en vaardigheden te koppelen, kun je het geleerde meteen
toepassen in de praktijk. Zo tillen we samen het opleidingsniveau naar een hoger peil. Onze
trainers zijn binnen AMV actief in een eigen trainers academy. Hierin trainen we continue om te
blijven verbeteren en om als team te gaan voor de beste opleidingen, trainingen en ervaringen
voor onze cursisten.

In de opleiding ontmoet je natuurlijk ook collega-cursisten. Zo bouw je een netwerk op en leer je
van elkaar. Na de opleiding kun je aansluiten in de besloten AMV-Netwerk facebookgroep. Hier
leer je andere mensen kennen en kun je al je vragen stellen. Deze groep is er om elkaar als
professional, ondernemer en vooral als mens beter te maken. Dit AMV Netwerk staat er met
elkaar, voor elkaar én door elkaar.

      

Trainers en Netwerkgroep
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Is het tijd voor een nieuwe stap in je carrière?
Ben je op zoek naar een opleiding die je klaarstoomt voor een goede start in misschien een nieuwe sector? 
Wil je jouw werk met een opleiding combineren? 
Wil je je verder gaan specialiseren in scheidingsbegeleiding? 

Ontstaan AMV-Opleidingen
Opleidingsaanbod
Live Online Opleiden
De toegevoegde waarde van AMV-Opleidingen
Accreditaties en erkenning
Ondernemerschap, hoe verder na de opleiding
Online leeromgeving

Het volgen van een opleiding is een weloverwogen keuze
Niet alleen investeer je tijd en geld, ook wil je er zeker van zijn dat de opleiding van je keuze optimaal aansluit
bij je kennisbehoefte, ambities en persoonlijk situatie. 

Vanuit je eigen huis kun je al jouw vragen stellen. 
Op deze manier helpen wij jou alle informatie te verzamelen, zodat je goed kunt kiezen welk opleidingstraject
het beste bij jou past.

Wij doen er alles aan om jou te ondersteunen bij het behalen van je certificaat. We zijn er voor je, vóór, tijdens
maar zeker ook na je opleiding of training. We adviseren je bij het kiezen van de juiste opleiding of training en
begeleiden je tot aan je certificaat. Je staat er dus nooit alleen voor. Kortom: je krijgt van ons het duwtje in de
rug dat je nodig hebt om je opleiding succesvol af te ronden.

Onderwerpen

Ontmoeten, Verdiepen én Ondernemen dat is waar wij voor staan én voor gaan.
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Open Avond
Meld je hier

aan voor 
de open avond
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Podcast Ambitie Maakt Verschil
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AMV heeft de podcast Ambitie Maakt Verschil. Dé podcast voor iedereen met talent in
bemiddeling, communicatie, ondernemen en klaar is om dát verder te ontwikkelen.

We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen én groeiambitie.
Want....Ambitie Maakt Verschil. 

Openhartig, eerlijk en puur. Over uitdagingen, tegenslag, groei en kansen! We laten ondernemers
en experts in dit vakgebied aan het woord. Een inspiratie podcast over business, ondernemen,
bedrijfsgroei én persoonlijk groei.

www.amvopleidingen.nl

Luister hier naar onze podcasts
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Waardevolle Webinairs

AMV-Opleidingen geeft regelmatig waardevolle webinars voor Kindercoaches, Mediators én
Scheidingsprofessionals.

AMV staat bekend om haar webinars om je kennis op peil te houden. Wij zijn dé opleider voor elke
professional die zich wil onderscheiden in de markt en op de hoogte wil blijven van alle trends en
ontwikkelingen binnen het vakgebied.

www.amvopleidingen.nl

Meld je hier aan om op de hoogte te blijven van onze webinars
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Accreditaties
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AMV beschikt over de erkenning van de MfN (Mediation federatie Nederland) én van het ADR
(ADR-International Register). De mediation opleidingen, de specialisatie opleidingen
scheidingsspecialist en scheidingscoach zijn erkend door de Mediatorsfederatie Nederland
(MfN) en door het ADR-International Register (ADR).

Examen
Wanneer je de basis mediation opleiding met succes hebt afgerond kun je je laten registreren bij
de MfN en/of de ADR. Om als mediator geregistreerd te worden in de register van het MfN en/of
het ADR moet je examen doen. Een schriftelijk theorie-examen en een assessment (live of video)
behoren tot de eisen om toe te treden tot het MfN en/ of het ADR-register. De examenkosten zijn
niet inbegrepen in onze prijzen, het examen neem je af bij Intop (voor de MfN) of rechtstreeks bij
het ADR.

Wat zijn nu de verschillen tussen de MfN en het ADR?
Als je bent geslaagd als mediator kun je kiezen of je je wilt gaan registreren bij de Mediation
federatie Nederland of bij het ADR Register.De MfN en het ADR zijn openbare en onafhankelijke
registers. Onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid behoren tot de fundamentele
beginselen. Als je als professional bij het ADR of de MfN geregistreerd dan val je onder hun
klacht- en tuchtrecht. Wat is nu het verschil tussen deze 2 partijen? In onze whitepaper hebben we
de beide stromen voor je uitgetekend.

  Download hier onze Whitepaper

www.amvopleidingen.nl
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PE-Punten
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Wij adviseren (nieuwe) mediators
om jaarlijks PE-punten te halen.
Natuurlijk allereerst om je kennis en
vaardigheden up to date te houden.
Maar ook om te voorkomen dat alle
PE-activiteiten in het derde kalenderjaar van
inschrijving moeten worden gedaan. Zo
investeer je voortdurend in jouw ontwikkeling
en in de kwaliteit van jouw dienstverlening als
mediator.

Ons PE-aanbod
AMV-Opleidingen biedt diverse trainingen en
opleidingen aan die erkend zijn door de MfN
als PE voor MfN-registermediators en het
ADR. Ook kunnen wij PE aanvragen bij
andere beroepsorganisaties. Vraag
ons gerust naar de mogelijkheden.

PE staat voor Permanente Educatie.
Door PE-punten te halen laat jij als
professional zien dat jouw kennis
actueel is. Eén PE-punt staat gelijk
aan 1 uur leren.
      
Als je ingeschreven staat als
MfN-registermediator of ADR
registermediator is het
belangrijk dat je je kennis en
vaardigheden op peil blijft houden.

De MfN en het ADR hanteert hiervoor
een reglement waaraan je je als
professional moet voldoen.

www.amvopleidingen.nl
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MfN PE-Punten
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Categorie 1b
Intervisie, Supervisie, co-mediation
Maximaal aantal punten
34 PE-punten over een periode van
drie jaar. 

Categorie 2
Verwante kennis en vaardigheden
Maximaal aantal punten 
16 PE- punten over een periode van drie
jaar.

Categorie 3
Bijdrage vak-ontwikkeling
Maximaal aantal punten
16 PE-punten over een periode van drie jaar

Categorie 4
Publiceren
Maximaal aantal punten 16 PE-punten over
een periode van drie jaar.

Voldoe jij als geregistreerd mediator
aan de onderstaande punten?
Je voert minimaal negen
mediations per jaar, van totaal
minimaal 36 contacturen, uit. In een jaar rond
je minimaal twee mediations van minimaal
acht contacturen af. Van de negen mediations
zijn er minimaal drie met een schriftelijke
overeenkomst afgerond. Van de negen
mediations per drie jaar zijn maximaal drie
mediations in deze periode een co-
mediation.Je behaalt 48 PE-punten per
periode van drie jaar met een verplichting tot
intervisie conform het PE-reglement. Je neemt
driejaarlijks deel aan een Peer Review, het
kwaliteitsinstrument waarbij een
onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot
beoordeelt of jouw mediationdiensten voldoen
aan het gemiddelde niveau dat van een
professional mag worden verwacht.

PE-punten kunnen in verschillende
categorieën behaald worden:

Categorie 1a
Vakkennis en vaardigheden
Maximaal aantal punten
Onbeperkt.
      

www.amvopleidingen.nl
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ADR PE-Punten

Bij zowel de Associate als Full status
heb je de onderhoudseis van 12 PE
punten per jaar.Voor de PE punten geldt een 2
jaar carry back - 2 jaar carry forward regeling.
Dit houdt in dat als je in één jaar 24 PE punten
behaald je er 12 mag doorschuiven naar het
jaar ervoor of erna. 

Over de hele associate periode dien
je OF: 15 cliënt opdrachten.
OF: 22.500,- omzet OF: 225
cliënt contacturen te behalen.

Doorstromen naar Full status:
Als associate heb je al een theorie
examen afgelegd. Deze hoef je
om de Full status te krijgen niet
meer af te leggen. Wel is een
praktijkexamen in de vorm van een
videoassessement, live assessment
of het mentorraat toets verplicht.

Ook voor een full status gelden de
onderhoudseisen van 12 PE punten
per jaar. OF: 12 cliënt opdrachten.
OF: 18.000,- omzet OF: 180 cliënt
contacturen.

Voldoe jij als geregistreerd mediator
aan de onderstaande punten?
Bij het ADR register heb je de keuze
uit 2 opties. Een Associate status
en een Full status. In principe start
iedereen als Associate, tenzij je aan de
voorwaarden van de full status
voldoet, dan mag je direct instromen
als Full certified mediator.

Als Associate mag je 5 jaar in het
register blijven staan. Na 2 jaar kun
je doorstromen naar Full certified
mediator. Als je na 5 jaar niet voor
Full certified mediator in aanmerking
komt, vervalt je registratie bij het ADR
register.

Om toegelaten te worden tot
het ADR register moet je aan de
toelatingseisen voldoen. Dit houdt
in dat je een theorie examen aflegt, dit kan
online op een door jouw gekozen tijdstip, een
praktijkexamen is voor een associate status
niet nodig. Wel kun je al beginnen met
de mentorraattoets. Zo kun je na 2
jaar doorstromen als Full certfied
mediator.
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ICR-Register

Het ICR Coach Register certificeert wereldwijd ICR practitioners (coaches) en hun bedrijven en is
100% onafhankelijk. ICR coaches voldoen aan de vereisten voor permanente opleiding, hebben
gedragsregels, procedure vereisten en vallen onder klacht- en tuchtrecht of geschiloplossing,
arbitrage. Het ICR Coach Register is ISO 9001:2015 gecertificeerd, onderdeel van de Global
Network Group en staat onder supervisie van ICC Council.

Als erkend De Kinderen Scheiden Mee Coach kan je worden geregistreerd in het international
childcoach register (ICR). Als onafhankelijk, internationaal register met een erkend keurmerk,
onderscheid je je en laat je met name jouw positie sterk zien als kindercoach.

Voor De Kinderen Scheiden Mee Coaches is er binnen het ICR een speciale subgroep. Een
zandkastelencoach kan zich inschrijven als ICR childcoach met de aantekening AMV Sandcastle
Programma Coach. Zodra jij geregistreerd bent, kan zowel de consument als de professional jou
goed vinden, val jij onder klacht- en tuchtrecht en heb je een sterke positie tegenover de overheid,
aangezien dit keurmerk wereldwijd erkend is ook voor publieke sector.

Voordelen
Als ICR Childcoach val je onder de erkenning van de WKKGZ geschillen instantie. Onafhankelijk
en internationaal coaches register. Zicht- en vindbaar voor meerdere registers. Uitstekende
zoekfuncties voor de consument. Erkend keurmerk op jouw website en op jouw naam.
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ICR-Register

Iedere deelnemer die de erkende opleiding tot De Kinderen Scheiden Mee Coach met goed gevolg
heeft afgerond én aan de voorwaarden voldoet, kan zich inschrijven als ICR childcoach 
(ICR kindercoach). Zolang je aan de voorwaarden blijft voldoen blijf je ingeschreven in het
betreffende register.

Jaarlijkse vermelding op de website De Kinderen Scheiden Mee
Het jaar waarin de opleiding tot De Kinderen Scheiden Mee Coach is gevolgd én waarin het
certificaat is behaald, geeft recht op jaarlijkse vermelding met (praktijk)naam en een link naar de
eigen website op www.zandkastelen.nl.

De Kinderen Scheiden Mee Coach heeft géén terugkomdag verplichting in het kalenderjaar dat de
opleiding is gevolgd. Het jaar daaropvolgend is een terugkomdag verplicht als je de vermelding op
de website van Het Zandkastelenprogramma® wilt continueren én als je de aantekening in het
ICR register als AMV Sandcastle Programm Coach wilt behouden.
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Keurmerken 
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Incompany

AMV krijgt regelmatig trainingsverzoeken vanuit de praktijk die vragen om een specifieke
maatwerk oplossing. Ook komt het vaak voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. Of
dat een organisatie een groep mensen wil laten trainen. AMV biedt opleidingen en trainingen op
maat aan die volledig zijn afgestemd op het kennisniveau en behoefte van de medewerkers. Met
een maatwerk traject bespaar je kosten en tijd en help je iedereen in één keer op niveau te krijgen.

Onze aanpak
Vooraf is er een gesprek met de opdrachtgever. Tijdens het gesprek stellen we met elkaar de
leerdoelen leerwensen en de behoeften vast. Aan de hand daarvan wordt er een op maat gemaakt
trainingsvoorstel gedaan. Zo krijg je precies die kennis en vaardigheden waar behoefte aan is.

De voordelen van een maatwerktraject
• De opleiding of training is afgestemd op specifieke wensen.
• Eigen inbreng van cases.
• Wij kunnen de opleiding of training op locatie bij de organisatie verzorgen.
• De planning wordt afgestemd naar wensen van de organisatie.
• Betaalbaar, flexibel en toegankelijk.
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Ondernemers Groei Traject

Vanuit ons opleidingsinstituut zien wij vele cursisten starten met een eigen bedrijf. Wij herkennen deze
beginfasen, de behoefte aan een blik van buitenaf, de onzekerheid die gepaard gaat met twijfels of je de
juiste strategie kiest. Dit ligt voor ons als gedachtegoed ten grondslag aan het Ondernemers Groei
Traject.

Want hoe uitdagend is het, om er echt achter te komen wie jij bent als ondernemer, waar je voor staat,
én waar jouw bedrijf voor staat. In dit traject begeleiden we jou door verschillende stappen om jouw
authentieke boodschap te vinden, hoe je een onderscheidende positie in de markt inneemt, hoe je
zichtbaar wordt. 

Zo kun jij jouw bedrijf verwezenlijken en naamsbekendheid opbouwen vanaf een goed fundament. Wij
richten ons op de mens achter de ondernemer. Onze pijlers zijn van daaruit ook inspiratie, motivatie en
plezier maken. Waarbij hard werken deze machine laat draaien.

"We werken van dromen naar doelen, van doelen naar strategie, van denken naar doen."

www.amvopleidingen.nl

*Het Ondernemers Groei Traject kan worden aangemerkt voor het ADR Mentoraat.

Meer informatie over het Ondernemers Groei Traject

23

https://www.amvopleidingen.nl/
https://www.amvopleidingen.nl/ondernemers-traject/


Ondernemers Groei Traject

In het Ondernemers Groei Traject richten wij ons op de mens achter de ondernemer. 
Van doelen naar strategie. Zowel online als offline slaan we de handen, de netwerken én de expertise
ineen om jouw bedrijf te verwezenlijken vanaf een optimaal fundament.

Jij bent er klaar voor de volgende stap te zetten. Je gaat voor ondernemerschap. Er komt veel op je af: je
wil een website, een logo, goede teksten. Je dient alles goed te organiseren bij de KvK, je wil je bedrijf
online goed positioneren, en ga zo maar door. Het moet allemaal kloppen. En natuurlijk wil je doen waar
je het allerbeste in bent, waar je de meeste energie uit haalt. Tegelijkertijd wil je er ook mee verdienen.
En hoe haal je nu (meer) klanten binnen?

"Want alleen goed zijn in je vak maakt je immers nog geen ondernemer."

Als mediator, coach of scheidingsspecialist heb je een dienst waarmee je echt het verschil maakt voor
klanten.Je hebt ideeën in overvloed, de mogelijkheden zijn eindeloos. Toch zien wij vaak hoeveel
lastiger het kan zijn in de praktijk, om de gewenste klanten te bereiken en te binden. En eerlijk is eerlijk,
een goed aanbod verkoopt niet zichzelf. Welke stappen zet je eerst?

Welke aanpak kies je voor de groei van jouw bedrijf? Wat draagt jouw ondernemerschap bij aan jouw
persoonlijke doelen in het leven?  Van hieruit kunnen we een strategie bepalen met elkaar. Want met de
antwoorden op deze en vele andere vragen, bepalen we samen de koers naar jouw doelstellingen. Als
ondernemer voel je creatie drang, heb je doorzettingsvermogen nodig en brengt veerkracht je verder.
Blijven doorgaan, ook als het even tegenzit.

"Met de juiste koers kan je ondernemen met impact én plezier."
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Ondernemers Groei Traject

Voor wie

Je wil als mediator, coach, scheidingsspecialist of kindercoach (ksm) starten of je bedrijf naar de
volgende stap brengen.
Je hebt ambitie en wilt jezelf continu blijven ontwikkelen.
Je durft jezelf een expert in jouw vakgebied te noemen.
Je neemt 100% de verantwoordelijkheid voor jouw leven en de impact daarvan.
Je staat open voor nieuwe inzichten en groei.Je bent bereid in jezelf en je bedrijf te investeren.
Je neemt verantwoordelijkheid voor je leerproces.Je hebt een doel voor ogen.
Je wil je bedrijf tot een succes maken.Je wil je persoonlijk leiderschap vergroten.
Je durft hardop te twijfelen.
Je bent niet bang voor kritische vragen.
Je hebt een ja-en mentaliteit.
Je bent bereid tijd, energie en aandacht in jezelf te investeren.
Je wil verdieping, inspiratie en geen quick fixs.

*Het Ondernemers Groei Traject kan worden aangemerkt voor het ADR Mentoraat.

Meer informatie vind je hier
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Mentoraattoets

Geregistreerd mediator worden via mentoraattoets
AMV-Opleidingen is als primair agentschap (opleider) aangesloten bij het ADR Register. AMV-
Opleidingen is ook specifiek als opleider, door het ADR, aangesteld om de mentoraattoets aan te
bieden én af te nemen.

De mentoraattoets vervangt het video- of het live-assessment.
Om ADR Full Certified Registermediator (aanstelling Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging)) te
worden kan de mentoraattoets worden aangegaan in plaats van het video- of liveassessment. Je
wordt gedurende 2 jaar via een mentorship begeleidt. De inhoud van dit mentorship worden in
overleg bepaalt evenals de intensiteit van de begeleiding en de kosten. De afspraken worden
vastgelegd in een mentoraatovereenkomst. Het ADR Register dient toestemming te geven aan de
mentoraattoets.

Voordeel Mentoraattoets
Het grote voordeel van deze vaardigheidstoets is dat je in de praktijk wordt begeleid zowel
vaktechnisch alsook praktisch. Je gaat dus echt aan de slag als professional met jouw
onderneming.

Welke 5 stappen doorloop je met de mentorassessor? 
Toets moment 0: voor aanvang
CV.
Uittreksel KVK.
Kopie ADR-certificaat (certificaat afgegeven door een erkende opleider) van vakbekwaamheid
Ondernemingsplan komende 2 jaar en overzicht persoonlijke doelstelling m.b.t. beroep mediator
en het betreffende vakgebied.
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Mentoraattoets

Inventarisatie verwachtingen t.a.v. de mentoraatsperiode (de mentoraatovereenkomst met
afspraken). Toets moment 1: binnen 6 kalendermaanden na aanvang.
Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten.
Overzicht behaalde PE | CPD.
SWOT-analyse van het mediationbedrijf en eigen kennis & vaardigheden.
Plan van aanpak inclusief beoogde verbeteringen en maatregelen n.a.v. SWOT. Gerichte vragen
aan de mentor.

Toets moment 2: binnen 1 kalenderjaar na aanvang.
Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten.
Overzicht behaalde PE | CPD.
Uitkomsten en zelfreflectie op basis van resultaten klant tevredenheid onderzoek onder 2
opdrachtgevers. Nieuw plan van aanpak inclusief beoogde verbeteringen en maatregelen n.a.v.
klant tevredenheid onderzoek. Gerichte vragen aan mentor.

Toets moment 3: binnen 18 kalendermaanden na aanvang.
Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten.
Overzicht behaalde PE | CPD.
Effectiviteitsanalyse n.a.v. plannen van aanpak, SWOT en klanttevredenheidsonderzoek. Nieuw
plan van aanpak inclusief beoogde verbeteringen n.a.v. effectiviteitsanalyse. Gerichte vragen aan
mentor.
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Mentoraattoets

Toets moment 4: binnen 2 kalenderjaren na aanvang.
Overzicht uitgevoerde mediation opdrachten.
Overzicht behaalde PE | CPD.
Zelfreflectie achterliggende mentoraatsperiode.
Ondernemingsplan komende 2 jaar, inclusief commerciële doelen en bedrijfs- en persoonlijk
kwaliteitsprofiel. Gerichte vragen aan mentor.

De procedure en het tijdpad.
Je levert het toets materiaal binnen de benoemde toets momenten.

Er vinden tenminste 5 gesprekken met de mentorassessor plaats conform onderstaande periode indicatie:
Gesprek 1: voor aanvang
Gesprek 2: binnen 8 maanden na aanvang.
Gesprek 3: binnen 14 maanden na aanvang.
Gesprek 4: binnen 20 maanden na aanvang. 
Gesprek 5: binnen 26 maanden na aanvang.

Meer gesprekken of andere afspraken zijn vrijwillig, maar voor de toets niet verplicht.
De mentorassessor is verplicht van alle gesprekken een verslag te maken. 
Het ADR Register en de kandidaat ontvangen een eigen verslag exemplaar.
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Mentoraattoets

Slotgesprek
Bij het slotverslag (gesprek 5) wordt als bijlage het proces verbaal vaardighedentoets gevoegd.
Het slotverslag dient door 2 getuigen mede te worden ondertekend. Mentorassessor en kandidaat
maken een gezamenlijke afspraak over de keuze van de beide getuigen. Tussentijdse wisseling
van mentorassessor is toegestaan. Hierover maken partijen onderlinge afspraken en stellen het
ADR-register hierover in kennis.

Anonimiteit en geheimhouding.
Documenten mogen worden geanonimiseerd (in ieder geval AVG-proof). ADR/Global Network
Group garandeert geheimhouding.
Indien gewenst of nodig wordt een geheimhoudingsverklaring afgegeven.

www.amvopleidingen.nl

Meer informatie over het ADR mentoraat
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STAP BUDGET

Iedereen die regie wil nemen over zijn eigen loopbaan en zich wil ontwikkelen, kan vanaf medio
2022 aanspraak maken op een STAP-budget van maximaal 1.000 euro per jaar. 

Als je wilt doorontwikkelen in jouw carrière, wilt omscholen of je werkzoekend bent, biedt het
STAP-budget mooie mogelijkheden om met behulp van een subsidie een opleiding of training te
starten. 

STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’
Met deze nieuwe regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en
langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Het STAP-budget is een bijdrage in de kosten voor
opleidingen en trainingen. De hoogte van deze bijdrage is maximaal € 1000,-. Het STAP-budget
vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting en maakt scholing veel
toegankelijker.

Vanaf 1 maart 2022
Het aanvragen van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 en is bedoeld voor werkenden en
werkzoekenden. Je kies een training of opleiding, volledig naar eigen keuze, en dient een
aanvraag in. De overheid stelt vanaf dan elk jaar 218 miljoen euro beschikbaar, waarmee jaarlijks
meer dan 200.000 mensen een mooie bijdrage krijgen voor hun opleiding of, in sommige gevallen,
zelfs kosteloos een opleiding kunnen volgen. Houd er rekening mee dat je maar één keer per
aanvraagtermijn een aanvraag kan indienen.

Het STAP-budget is een subsidie. Dit betekent dat je dit bedrag niet terug hoeft te betalen. Vrijwel
alle opleidingskosten vallen onder deze regeling, met uitzondering van de arrangementskosten.
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STAP BUDGET

tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent.
in loondienst of ondernemer bent of als je momenteel geen werk hebt.
burger van de EU bent en je in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden
voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest
voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs
financiering ontvangt (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is.
voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

Blijf jezelf ontwikkelen en maak gebruik van het STAP-budget
Door een opleiding te volgen, vergroot je jouw kennis en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Zeker
in de snel veranderende arbeidsmarkt van vandaag de dag is het heel belangrijk om jezelf te
blijven ontwikkelen. Het omscholen naar een andere baan of het leren van nieuwe vaardigheden
wordt met het STAP-budget dus een stuk gemakkelijker. Als je elk jaar een nieuwe opleiding of
training volgt, geeft dat meer werkzekerheid in de toekomst.

Het STAP-budget aanvragen
Je kunt het STAP-budget aanvragen vanaf 1 maart 2022 door middel van een online formulier op
de website van het UWV. Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de opleidingsinstelling het
budget uitbetaald. Op die manier hoef je dus helemaal niets zelf te betalen, of betaal je alleen het
resterende deel boven de € 1000,-. Let op: je moet wel kunnen bewijzen dat je hebt deelgenomen
aan de cursus, door 80% aanwezig te zijn.

Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget dien je aan een aantal voorwaarden te
voldoen:
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Live Online Opleiden

Vanuit ons opleidingsinstituut signaleren wij dat er een grote behoefte is aan live online leren. 
Dit ligt voor ons als gedachtegoed ten grondslag aan het Live Online Opleiden. 

Een klassikale opleiding waarbij je misschien een eind moet reizen, is niet altijd meer de ideale oplossing.
Zo zie je in deze tijd de e-learning als manier van opleiden, maar helaas mist hier wel de interactie met de
trainer of met andere deelnemers. Juist die interactie maakt het zo waardevol voor je leerproces! Onze
opleiding bestaat uit een innovatieve didactiek waarin de voordelen van e-learning én klassikaal opleiden
bijeenkomen. De voordelen van didactiek én techniek. De inhoud van de opleiding wordt in hapklare
brokken aangeboden. 
 
Het kan op elke gewenste locatie, maar juist mét live interactie tussen de trainer en de deelnemers
(voordeel van klassikaal onderwijs). Het enige wat je nodig hebt is een goede internetverbinding. Onze
reguliere opleidingen vinden plaats op locatie in Papendrecht. Iedereen reist er naartoe
voor een of twee dagen. Bij Live Online Leren blijft iedereen op z’n eigen plek, op het werk of thuis of waar
dan ook. Als er maar een computer en internet is. Je komt bij elkaar in een online meeting.
 
Het voordeel en de meerwaarde van live online leren is de interactie met andere deelnemers. 
De online-opleidingen zijn live én interactief, niet te verwarren met een e-learning of videocursus. Het is
alsof je met de trainer en andere deelnemers in een trainingsruimte zit –maar dan virtueel. In de ‘virtuele
trainingsruimte’ zie je bijvoorbeeld een PowerPoint, een whiteboard en/ of een flipover. Via jouw laptop of
computer met webcam, maak je contact met de trainer en andere deelnemers. Hierdoor kan je al
jouw vragen stellen, laagdrempelig ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
 
Deze prachtig efficiënte combinatie zorgt voor optimale leerresultaten én veel plezier. Onderling contact
geeft immers veel energie. We zetten diverse werkvormen in, we laten groepen afzonderlijk oefenen met
elkaar en de trainer biedt alle expertise en feedback over de materie.
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Live Online Opleiden
Voordelen op een rij

Voordelen op een rij

✓ Live contactmomenten; efficiënter en effectiever.
✓ Innovatief en interactief onderwijs.
✓ Succesvolle combinatie van onderwijsvormen.
✓ Tijdwinst en gemak; geen reistijd (en kosten) en vanuit huis te volgen.
✓ Contact houden via het leerplatform, ook na de training/ bijeenkomst.
✓ Kennis direct toepasbaar in de praktijk.
✓ Integreren van het geleerde: toepassen en experimenteren.
✓ Persoonlijke begeleiding.
✓ Stillere deelnemers zijn online vaak actiever.
✓ Extra mogelijkheden voor maatwerk.
✓ Interactie en meer contactmomenten voorkomen uitval.

"Live Online leren is een nieuwe werkelijkheid geworden."
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Basis Mediation Opleiding

Wil jij mensen en organisaties professioneel kunnen begeleiden in conflictsituaties? 
Zodat mensen een zo gunstig, werkbaar en duurzaam mogelijke oplossing creëren? Dan is de
basis mediation opleiding beslist wat voor jou!

Waar mensen zijn ontstaan onvermijdelijk ergernissen en conflicten. Dit kan zeer stressvolle
situaties opleveren. Men is er bij gebaat deze conflicten zo snel mogelijk én op een constructieve
manier op te lossen.

Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker ingezet wordt. Bijvoorbeeld bij
(echt)scheiding, einde samenleving, conflicten over de verdeling van een erfenis, maar ook het
opnieuw bekijken van een bestaande omgangsregeling of herberekening van de kinder- en/of
partneralimentatie.

Mediation Biedt Perspectief
Als mensen er samen niet meer uitkomen biedt mediation perspectief. Een mediator is
onafhankelijk en geeft elke partij de gelegenheid om emoties, wensen en belangen in te brengen.

Zo komen mensen op een verantwoorde manier weer tot werkbare en toekomstgerichte
afspraken omdat ze zélf een oplossing voor hun conflict creëren. Een mediationproces verloopt
daardoor vaker soepeler en sneller en heeft een beter eindresultaat tot gevolg. Een win-win
situatie.
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Basis Mediation Opleiding

Mediation Neemt Toe
Conflicten zijn slopend voor alle partijen, zeker als ze een tijdje voortduren. Mediation kan helpen
zo’n patstelling te doorbreken, doordat mensen in een relatief veilige omgeving hun problemen
kunnen bespreken. Als dat goed verloopt klaart de lucht op en kunnen afspraken worden gemaakt
voor de toekomst.

Heb jij binnen jouw werkzaamheden te maken met beginnende conflicten? Bijvoorbeeld op de
werkvloer, in het begeleiden en aansturen van collega’s? Hoe kun je dan zo goed mogelijk
iedereen begeleiden en toch sturen op de juiste keuzes. De populariteit van mediation is daardoor
enorm aan het toenemen. Een mediator wordt steeds vaker gevraagd vanwege de lagere kosten
én vanwege de duurzame oplossingen voor alle partijen.

Tijdens de Opleiding

Tijdens de opleiding ga je je zowel theoretisch als praktisch bekwamen in mediation. Gedurende
de opleidingsdagen zal er steeds een wisselwerking zijn tussen de aangeboden theorie en het
praktisch bekwamen in mediation. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van
trainingsacteurs.

Wij werken met praktische oefeningen en modellen, die altijd aansluiten bij de “echte” praktijk van
de mediator. De basis mediation opleiding onderscheidt zich onder meer op het gebied van
kwaliteit, deskundigheid, betrokkenheid en prijsstelling. De trainers zijn ondernemer, MfN- of ADR-
registermediator en hebben veel trainings- en mediation ervaring.
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Basis Mediation Opleiding
Praktische opleiding inclusief oefendag met acteurs

Certificaat
Na afronding van de opleiding en op
basis van 100% aanwezigheid en
actieve deelname, ontvang je het
certificaat van AMV-Opleidingen.
Hiermee kun je je inschrijven voor de
kennistoets.

Investering
Het lesbedrag is inclusief
lesmateriaal, thee, koffie, uitgebreide lunch en
praktijkoefening met acteurs.
Verplichte literatuur schaf je zelf aan.

De basisopleiding mediation biedt
een uitstekende voorbereiding op de
kennistoets en de vaardighedentoets
van de MfN en het ADR.

Duur en tijd
De opleiding basis mediation is
opgebouwd uit 10 plenaire
opleidingsdagen. De dagen zijn van
09.30 tot 16.30 uur. Je volgt daarnaast
minimaal 2 keer een intervisie-bijeenkomst.
De tijdsinvestering aan thuisstudie is
ongeveer 2 à 3 uur per week.

Voor wie
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je wil (zelfstandig) mediator worden.
Je wil mediationtechnieken en vaardigheden
toepassen in je werk.
      
      

www.amvopleidingen.nl

Kijk voor de actuele prijs en verplichte literatuur op de website
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Honorarium/kosten
Vaststellingovereenkomst
Aansprakelijkheid/verzekering
Ethiek/ Neutraliteit
Mediation Reglement en gedragsregels
Klacht- en tuchtrecht
Man / Vrouw diversiteit
De rol van emoties binnen mediation
Hoe herken en erken je emoties
Vraagtechnieken
BATNA, WATNA en ZOPA
Onderhandeling
Assessment met acteurs
Voorbereiding live of videoassessment
Voorbereiding theorie-examen

Plaats van mediation binnen de
maatschappij en ADR
Onderhandelen Mastenbroek en Harvard
Kenmerken Mediation
7 V’s binnen mediation
Indicatoren en Contra indicatoren
Probleem Scheiden van de mensen
Escalatieladder van Glasl
Mediation fase – voorbereiding
Mediation fase - opening
Mediation fase - exploratie
Mediation fase – besluitvorming
Mediation fase – draai en categorisatie
Mediation fase – onderhandeling
Mediation fase - afronding
Beroepsethiek van de mediator
Juridisch kader
Mediationovereenkomst
Vertrouwelijkheid

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
           

      
      

Basis Mediation Opleiding
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AMV biedt de Basis Mediation ook Live Online aan. Ben jij klaar voor het trainen van deze tijd?Aan het
einde van de live online opleiding vinden er 3 praktijkdagen op de trainingslocatie plaats. 
Deze dagen staan volledig in het teken van het trainen van vaardigheden. Deze aanpak combineert de
flexibiliteit van thuisstudie met de zekerheid van persoonlijke begeleiding, ondersteund door onze
geavanceerde online leeromgeving én praktijkdagen. Integreren van het geleerde: toepassen en
experimenteren.

Er vinden 7 Live Online bijeenkomsten plaats. Per bijeenkomst worden er 4 sessies per dag gegeven. 
1 sessie duurt 1,5 uur. Je volgt de live online sessies met een groep mededeelnemers én een vaste
trainer. Van jou als deelnemer verwachten we een actieve deelname tijdens de sessies.
✓  Totaal 42 online lesuren. 
✓  Ter voorbereiding op een volgend lesblok (2 dagen) moet je rekenen op gemiddeld 2 uur thuisstudie.
✓  Je krijgt toegang tot de AMV Online Leeromgeving.
.✓  Je volgt 3 praktijkdagen op de trainingslocatie in Papendrecht.
✓  1 praktijkdag is met trainingsacteurs.
✓  Tijdens de vaardighedendagen neemt de praktijk een centrale plek in.
✓  Je volgt daarnaast twee keer een (online) intervisie bijeenkomst.

Na het volgen van de basis mediation opleiding heb je je competenties als professioneel mediator
ontwikkeld en beschik je over diepgaande kennis van het mediationproces en beheers je verschillende
mediation methodieken.

Persoonlijke aandacht
We leven in een tijd waarin de traditionele manier van werken en leren onderhevig is aan continue
veranderingen. We willen een leven lang leren en ons ontwikkelen, op de momenten dat het ons uitkomt
en op elke locatie waar we ons bevinden. We willen efficiënter leren, het liefst voor minder geld, maar wel
met veel rendement. We werken met kleine groepen, zo kunnen we maximale persoonlijke aandacht
bieden. Live Online Leren met drie praktijkdagen biedt uitkomst.

Basis Mediation Opleiding
Live Online
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Meer informatie en startdata 

38

https://www.amvopleidingen.nl/
https://www.amvopleidingen.nl/basis-mediation-live-online/
https://www.amvopleidingen.nl/basis-mediation-live-online/


Jouw rol als familiemediator staat hierbij
centraal. Zo is er aandacht voor inhoudelijke
zaken die geregeld moeten worden, zoals de
juridische, de fiscale en de financiële kant van
een (echt)scheiding als natuurlijk ook het
emotionele, psychologische proces
van (echt)scheiding.

“Scheiden is geen juridisch probleem maar
een relationele kwestie.” 

Gedurende de opleiding wordt door
gerichte huiswerkopdrachten (bestuderen van
de reader en uitwerken van opdrachten) extra
verdieping in de stof aangebracht. Onze
trainers zijn ADR of MfN-registermediators
met jarenlange trainings- en (familie)
mediationervaring, die zij graag met je delen.
Zowel de psychologische en gedrags-
wetenschappelijke kant als de financiële en
juridische aspecten van familieconflicten
komen aan bod. In deze praktijkgerichte
opleiding ontwikkel je je tot een praktisch en
professioneel familie mediator. Je hebt de
basis mediationopleiding afgerond, maar het
is geen voorwaarde om MfN-of ADR
registermediator te zijn.

Familie mediation is professionele begeleiding
bieden aan gezins- en familieleden zodat zij
zelf zoveel mogelijk hun onderlinge problemen
op kunnen lossen.

Het is de missie van AMV om professionals
op te leiden om het beste uit zichzelf én hun
ondernemerschap te halen. Zo kunnen zij
scheidingen deskundig begeleiden om rust,
structuur en houvast te bieden aan alle
betrokkenen. AMV biedt alle expertise onder
één dak voor scheidingsbegeleiding, wat
je in huis dient te hebben om
(echt)scheidingen op een deskundige manier
te kunnen begeleiden. 

Scheiden is een life-event. Goede begeleiding
bij een (echt)scheiding is essentieel voor alle
betrokkenen. Als professional maak jij hierin
het verschil. Specialisatie van de mediator is
noodzakelijk omdat er bij het begeleiden van
(echt)scheidingen veel komt kijken. 

Opbouw Opleiding
De opleiding is opgebouwd uit drie thema’s; de
relationele, de zakelijke en de juridische kant
van een (echt)scheiding. Als familiemediator
heb je naast kennis ook vaardigheden nodig
om partijen deskundig te begeleiden. Tijdens
de opleiding leer je van alles over het
mediationproces bij (echt)scheiding.
      
      

Specialisatie Familie Mediation
Klassikaal en Live Online
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Onderwerpen die o.a. aan bod
komen:

Gedragswetenschappelijke
kennis
Basiskennis* van de
psychologische, sociale en
fysieke factoren. Familiekwestie
bij kinderen en volwassenen.
Basiskennis van de
ontwikkelingsfases bij kinderen
en de bijbehorende behoeften en
gedragingen, in het bijzonder over
gedragingen bij
loyaliteitsconflicten en verlies.
Basiskennis en kunde om te
communiceren met kinderen.
Basiskennis van de gevolgen van
nieuw samengestelde gezinnen.
Basiskennis van
relatie-/ruziemodellen in gezinnen
en families. Basiskennis van
culturele diversiteit bij mediation.
      
      

Specialisatie Familie Mediation
Klassikaal en Live Online

Thema Juridisch
Basiskennis* van de wettelijke
regelingen omtrent ouderschap,
afstamming en gezag over
minderjarigen.
Basiskennis van het erfrecht.
Basiskennis van de afwikkeling
van pensioenaanspraken.
Basiskennis van het
huwelijksvermogensrecht.
Basiskennis van het recht
omtrent kinder- en
partneralimentatie.
Basiskennis van de processuele
afwikkeling van echtscheidingen.
Basiskennis van samenlevings-
vormen.
Basiskennis van het
internationaal privaatrecht met
betrekking tot familiekwesties.
Basiskennis van het
ouderschapsplan.
Basiskennis van de samenstelling
van een
(echt)scheidingsconvenant en
vaststellingsovereenkomst.

Basiskennis* is voldoende kennis om
valkuilen te herkennen en tijdig naar een
professionele derde te kunnen verwijzen.
      
      

Familie kwesties
Bij (echt)scheiding.
Zorg en omgangsregeling.
Samengesteld gezin.
En natuurlijk nog veel meer!      

Familie Mediation kan o.a.
worden ingezet bij:    
       

      
Tijdens de opleidingsdagen krijg
je, naast een divers aanbod van
theoretische kennis, veel
praktijksituaties, cases en
oefeningen.Je werkt in kleine
groepen met ruimschoots
individuele aandacht. Je krijgt
gerichte huiswerkopdrachten.

Onze ervaren trainers koppelen
inzicht, kennis en vaardigheden,
zodat je het geleerde direct kunt
toepassen. Zo ontwikkel je je tot
een praktisch én professionele
familiemediator.
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Basiskennis van de meest voorkomende
fiscale en financiële aspecten van een
scheiding.
Basiskennis van het verschil tussen
kosten van huishouding en
overgespaarde inkomsten.
Basiskennis van het verschil in
vermogensafwikkeling tussen
huwelijken in gemeenschap van
goederen, en onder huwelijkse
voorwaarden en andere vormen van
partnerschap (ongehuwd
samenwonen, samenlevingscontract,
al dan niet geregistreerd).

Jouw rol als mediator
Jouw rol als familie mediator (eisen van het
beroepsprofiel mediator) staat gedurende de
opleiding centraal.

Financiële en fiscale kennis
Basiskennis* van het maken van een
eenvoudige vermogensopstelling ten
behoeve van de verdeling van een
gemeenschap van goederen en/of
de afwikkeling van huwelijkse
voorwaarden.
Basiskennis van het maken van een
eenvoudig overzicht van de kosten
van levensonderhoud ten behoeve
van het globaal bepalen van de
behoefte.
Basiskennis van het maken van een
eenvoudige alimentatieberekening
volgens de gangbare
Alimentatienormen ten behoeve van
het globaal bepalen van de
draagkracht.
Basiskennis van de standaardregeling van de
Wet Verevening Pensioenrechten bij
Scheiding, en de standaardregeling
van de Pensioenwet.
      
      

Specialisatie Familie Mediation
Klassikaal en Live Online
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Er vinden 6 Live Online bijeenkomsten plaats. Per bijeenkomst worden er 4 sessies per dag gegeven.
1 sessie duurt ongeveer 1,5 uur. 

Je volgt de live online sessies met een groep mededeelnemers én een vaste trainer. 
Van jou als deelnemer verwachten we een actieve deelname tijdens de sessies. 
Je verdiept je naast de psychologische en gedragswetenschappelijke kanten ook in de financiële,
juridische en fiscale aspecten. 

Daarnaast volg je de laatste 2 lesdagen op locatie. 

Jouw rol als mediator
Jouw rol als familie mediator (eisen van het beroepsprofiel mediator) staat gedurende de opleiding
centraal.

Studiebelasting
De studiebelasting aan huiswerk tussen de lesdagen is ongeveer 5-10 uur.

Online Leeromgeving
Tijdens de specialisatie opleiding maak je gebruik van de online leeromgeving. Hierin staan o.a. diverse
kennisinhoudelijke video's, handige checklists, materiaal voor intervisie, overeenkomsten en
conceptcontracten.

Kleine groepen
Je werkt in kleine groepen met ruimschoots individuele aandacht. Je krijgt gerichte huiswerkopdrachten.
Onze ervaren trainers koppelen inzicht, kennis en vaardigheden zodat je het geleerde direct kunt
toepassen. 

Specialisatie Familie Mediation
Klassikaal en Live Online
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Certificaat
Na afronding van de opleiding en
op basis van 100% aanwezigheid en actieve
deelname ontvang je het certificaat van 
AMV-Opleidingen.

Investering
Het lesbedrag is inclusief
lesmateriaal, thee, koffie en lunch.

Kleine groepen
Je werkt in kleine groepen met
ruimschoots individuele aandacht. Je krijgt
gerichte huiswerkopdrachten. Onze ervaren
trainers koppelen inzicht, kennis en
vaardigheden zodat je het geleerde direct kunt
toepassen. Zo ontwikkel je je tot een praktisch
én professioneel familiemediator.

Aantekening familie mediation
Na deze opleiding krijg je de
aantekening ‘familiemediation’ in het
register. Je kunt je ook
inschrijven bij de Raad voor
Rechtsbijstand waardoor je voor
toevoegingszaken in aanmerking
komt.
      
      

Specialisatie Familie Mediation
Klassikaal en Live Online

Voor wie
De opleiding familie mediation is geschikt
voor iedereen die zich verder wil verdiepen in
mediationvaardigheden in familie
mediations. De opleiding biedt professionals
de mogelijkheid om kennis en vaardigheden
op te doen op het gebied van familie
mediations en om de aantekening
familiemediator bij de MfN of ADR te
verkrijgen.

Duur en tijd
De opleiding familie mediation is opgebouwd
uit 8 plenaire opleidingsdagen. De dagen zijn
van 09.30 tot 16.30 uur.

Studiebelasting
De studiebelasting aan huiswerk tussen de
lesdagen is ongeveer 5-10 uur.

Online Leeromgeving
Tijdens de specialisatie opleiding
maak je gebruik van de online
leeromgeving. Hierin staan o.a. diverse
kennisinhoudelijke video’s, handige checklists,
materiaal voor intervisie, overeenkomsten en
conceptcontracten.
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Als marktleider en erkend kwalitatief opleidingsinstituut hebben wij onze expertise over professionele
scheidingsbegeleiding en coaching samengebracht tot een scheidingscoach opleiding.

Het aantal (conflict-)scheidingen groeit al jaren
In 2020 hielden 32.000 stellen hun relatie voor gezien, zegt het CBS. 29.000 echtparen besloten te
scheiden en 3.000 geregistreerde partnerschappen strandden. Gemiddeld loopt een huwelijk na 15 jaar
op de klippen. Dat is vaak als mensen nog midden in hun loopbaan staan: ze zijn dan tussen de 37 en 
47 jaar.

Al die verbroken relaties brengen een hoop verdriet met zich mee
Wil jij bijdragen aan de oplossing? De opleiding Register Scheidingscoach geeft je handvatten om
(ex)partners en kinderen beter te begeleiden tijdens én na een (echt)scheiding. 

Wat doet een scheidingscoach?
Een scheidingscoach begeleidt (ex)partners en kinderen. Dat biedt cliënten de broodnodige rust in een
voor hen turbulente periode. Een scheidingscoach kan ook preventief worden ingezet als partners
terecht dreigen te komen in een scheidingssituatie. Daarnaast helpt een scheidingscoach mensen die
behoefte hebben aan begeleiding of nazorg na een scheiding. 

Wat leer je tijdens de opleiding? 
Tijdens de opleiding bekwaam je jezelf zowel theoretisch als praktisch. Deze interactieve opleiding biedt
de nodige inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden, zodat je na deelname en positieve afronding
van de toets direct professioneel aan het werk kunt als scheidingscoach.

Daarbij sta jij, als coach, de eerste dagen van de opleiding centraal. Daarna leer je hoe je in verschillende
stappen, en door gebruik te maken van de juiste technieken en methodieken, scheidende partners moet
coachen. Je leert ook hoe jij partners die al in scheiding zitten of een scheiding achter de rug hebben,
kunt begeleiden. Uiteraard wordt er tijdens de opleiding scheidingscoach ook veel aandacht besteed
aan de manier waarop je ouders en kinderen kunt begeleiden, zodat de kinderen zo weinig mogelijk
nadelige gevolgen van de scheiding ervaren. 

Vakopleiding Register
Scheidingscoach
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Vakopleiding Register
Scheidingscoach

 
 

AMV-Opleidingen helpt jou de praktijk te realiseren, zoals jij die écht voor ogen hebt. 
Vanuit betrokkenheid, bevlogenheid en met expertise leiden wij je op tot een professional die mensen
met in een scheiding maar ook daarna kan begeleiden. 

We helpen je mensen in hun kracht zetten en hun eigen aandeel te laten zien tijdens of na hun
scheiding. We leren je daarnaast hoe je ziekteverzuim door scheiding kunt helpen beperken en hoe je
hulp kunt bieden bij samengestelde gezinnen, de relatie tussen ouder en kind of bij omgangsregelingen.

Of het nu gaat om emotionele zaken, communicatie, psychologie of omgang met de kinderen: als
marktleider en erkend kwalitatief opleidingsinstituut, hebben wij onze expertise op het gebied van
professionele scheidingsbegeleiding én coaching samengebracht tot opleiding tot geregistreerd
scheidingscoach. 

In praktijkgerichte casussen oefen je de geleerde coachingstechnieken en -methodieken en aansluitend
reflecteer je hierop. Na deze opleiding zit jouw rugzak vol met zelfkennis, vaardigheden als coach,
kennis over het scheidingsproces, technieken en nog zoveel meer…

Je kunt na de opleiding direct aan de slag!
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De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen en 1 examendag
Lesdag 1 Wat is scheidingscoaching?
Lesdag 2 Wie ben jij als scheidingscoach?
Lesdag 3 De processtructuur van de scheidingscoach en fase 1
Lesdag 4 Fase 2/ fase 3 en plan van aanpak
Lesdag 5 Gesprek en coachingsvaardigheden
Lesdag 6 Belemmerende overtuigingen
Lesdag 7 1 op 1 coaching binnen scheiding
Lesdag 8 Communicatie tussen gescheiden ouders/partners
Lesdag 9 Ontwikkeling van het kind/ inzicht scheidingsproces en positie van het kind
Lesdag 10 Samengestelde gezinnen
Lesdag 11 Examen

Thema's
• Wie ben jij als coach?
• Wat is een scheidingscoach?
• Coaching vaardigheden
• Hoe ziet het cliëntproces eruit?
• Communicatiepatronen
• Motiverende gespreksvoering
• Vraagtechnieken
• Reflectief luisteren
• Conflicthantering
• Rouw bij volwassenen en kinderen
• Hechting
• Opvoedstijlen
• Van partnerschap naar ouderschap
• Risico’s en signalen bij kinderen/ meldcode
• Samengestelde gezinnen
• Systemisch werken
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Weet je wie jij bent als coach.
Ken je alle stappen van het te volgen cliëntproces.
Ben je in staat om (ex-)partners te coachen bij de psychosociale gevolgen van hun scheiding, zowel eenzijdig
als tweezijdig.
Weet je de juiste methodieken en coachingvaardigheden in te zetten binnen het scheidingsproces.
Heb je meer dan voldoende kennis over een scheidingsproces en alles wat daarmee samenhangt.
Kun je direct aan de slag als scheidingscoach.

Voor wie is de opleiding scheidingscoach?
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die binnen zijn of haar werkzaamheden te maken heeft met de
scheidingsproblematiek én deze nog beter vorm wil geven. Zo leiden wij bijvoorbeeld regelmatig professionals op
die al werkzaam zijn als familiemediator, jeugdzorgprofessional of scheidingsprofessional en meer kennis willen
over het coachen van mensen in scheiding. 

Voorwaarde is dat jij je op een professionele manier wilt ontwikkelen tot scheidingscoach. Dat je wilt leren hoe je
de verschillende coachingstechnieken en -instrumenten effectief in kunt zetten. Dat je wilt weten hoe je anderen
echt in beweging kunt brengen. 

Wil jij een bijdrage leveren aan een professionele en bevredigende oplossing voor cliënten in scheiding?
Dan is de opleiding scheidingscoach een goede investering! 
De opleiding Scheidingscoach geeft je namelijk alle handvatten die je nodig hebt om als geregistreerd
Scheidingscoach aan de slag te gaan.

Na de opleiding
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Vakopleiding Register Scheidingsadviseur

Jaarlijks scheiden er ruim 30.000 gehuwden. Daarnaast ontbinden circa 70.000 stellen hun
samenwoonrelatie. Scheidende mensen maken zich vaak grote zorgen over hun toekomst. Vaak
gaan deze zorgen over de financiële situatie na de scheiding. Deze laatste zorg kan door het
inzetten van de juiste deskundigheid worden weggenomen. Veel traditionele
scheidingsbegeleiders zoals een advocaat of mediator zijn echter onvoldoende in staat mensen
in scheiding op dit gebied deskundig te helpen. Scheidende mensen blijven hierdoor onnodig in
onzekerheid zitten. Juist hier liggen kansen voor jou als Register Scheidingsadviseur om mensen
bij te staan in een onzekere tijd. 

Wil jij je graag verder ontwikkelen op het gebied van scheidingsbegeleiding? 
Dan is deze vakopleiding zeer geschikt. Vanuit betrokkenheid, bevlogenheid en met expertise
leiden wij deelnemers op tot een professional die mensen in scheidingsprocedures één loket kan
bieden voor al hun vraagstukken. Of het nu gaat om emotionele zaken, communicatie,
psychologie, omgang met kinderen maar ook financiën en juridische aspecten. Als allrounder
heeft de scheidingsadviseur het totaaloverzicht. Dat biedt mensen de broodnodige rust in een
voor hen turbulente periode.

In dit boeiende opleidingsprogramma ontwikkel je de kennis en vaardigheden om professioneel
een (echt)scheiding van A tot Z te begeleiden. 

Deze opleiding garandeert een programma van hoge kwaliteit!
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Vakopleiding Register Scheidingsadviseur

Wij bieden onder één dag alle expertise voor scheidingsbegeleiding, wat je in huis dient te hebben
als allround register scheidingsadviseur. Binnen een scheiding spelen er juridische, emotionele,
fiscale en financiële kwesties waarop jij als scheidingsadviseur uitkomst kunt bieden en het
verschil kunt maken.

Twee keer per jaar start de Vakopleiding Register Scheidingsadviseur

Aan allround deskundige en betrokken scheidingsadviseurs is vanuit cliënten en maatschappij
een grote behoefte. 

Als scheidingsadviseur heb je bijzondere kennis en vaardigheden nodig op meerdere gebieden. Je
leert, zo betrokken en professioneel als je bent, hoe je methodes aan kunt reiken om tot een
werkzame oplossing te komen.

Hiertoe weet je bewustwordingsprocessen op gang te brengen en richting te geven in de
onderlinge communicatie.

Vanuit betrokkenheid, bevlogenheid en met expertise leiden wij deelnemers op tot een
professional die mensen in scheidingsprocedures één loket kan bieden voor al hun vraagstukken. 

Of het nu gaat om emotionele zaken, communicatie, psychologie, omgang met kinderen maar ook
financiën en juridische aspecten.
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Vakopleiding Register Scheidingsadviseur

Je volgt 15 lesdagen.
Je maakt gebruik van onze uitgebreide digitale leeromgeving.
Je ontvangt een uitgebreide reader.
Je krijgt workflows, documenten en templates.
Je kunt je inschrijven in een speciaal register voor scheidingsspecialisten bij het ADR.
Je doet theorie én praktijkexamen.
Je maakt een portfolio.
Je geeft een eindpresentatie.
Je vormt een mastermindgroep met mede-cursisten.

Vanuit betrokkenheid, bevlogenheid en met expertise leiden wij deelnemers op tot een
professional die mensen in scheidingsprocedures één loket kan bieden voor al hun vraagstukken.
Of het nu gaat om emotionele zaken, communicatie, psychologie, omgang met kinderen maar ook
financiën en juridische aspecten. Als allrounder heeft de scheidingsadviseur het totaaloverzicht.
Dat biedt mensen de broodnodige rust in een voor hen turbulente periode. 

Beroep met toekomst
Investeren in de vakopleiding tot scheidingsadviseur is dan ook een trefzekere investering in een
uitdagend beroep met toekomst.

Resultaat
Na succesvolle afronding van de vakopleiding ben je Register Scheidingsadviseur en beschik je
over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig scheidingen te begeleiden.
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Vakopleiding Register Scheidingsadviseur

Algemeen
Communicatie
Kind en Scheiding
Financiële zaken
Juridische zaken

Programma
De opleiding is opgebouwd rond
de structuur van een begeleiding-
sproces bij (echt)scheiding.

Modules    

Er is veel aandacht voor het
verhelderen en ontwikkelen van
persoonlijke en sociale
vaardigheden. De opleiding wordt verzorgd
door diverse ervaren toptrainers en docenten.
Zij koppelen de actuele theorie door
middel van praktische opdrachten.

Daarnaast maak je gebruik van onze
online leeromgeving. In deze leeromgeving
vind je alle relevante informatie rondom je
studie en kun je communiceren met de
trainers en medecursisten.
      
      

Jaarlijks vinden er volgens de cijfers
meer dan 37.000 echtscheidingen
plaats. Binnen een scheiding spelen er
juridische, emotionele, fiscale en financiële
kwesties waarop jij als scheidingsadviseur
uitkomst kunt bieden en het verschil kunt
maken. Als scheidingsadviseur heb
je bijzondere kennis en vaardigheden
nodig op meerdere gebieden. Je leert, zo
betrokken en professioneel als je bent, hoe je
methodes aan kunt reiken om tot een
werkzame oplossing te komen. Hiertoe weet
je bewustwordingsprocessen op gang te
brengen en richting te geven in de onderlinge
communicatie. 
Uiteindelijk zal je met deze
vakopleiding in staat zijn om een
scheidingsproces van A tot Z te begeleiden en
heb je voldoende kennis van juridische,
financiële en psychologische
aspecten van scheidingsbegeleiding.
De vakopleiding scheidingsadviseur geeft je
extra middelen om mensen door
het scheidingsproces zowel emotioneel als
inhoudelijk en deskundig te begeleiden.
De opleiding wordt gevolgd door
professionals die zich verder willen
bekwamen in het beroep scheidingsadviseur.
De opleiding integreert kennis en
vaardigheden vanuit verschillende
invalshoeken. 
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Vakopleiding Register Scheidingsadviseur
Een (echt)scheiding van A tot Z begeleiden

Thema Kind en Scheiding
Scheidingsmelding kinderen
Rouwverwerking kinderen
Rouwtaken kinderen
Rol van de kinderen tijdens en
na een (echt)scheiding
Ouderschapsregeling in de
praktijk

Thema Juridisch
Overeenkomsten
scheidingsspecialist
Beroepsaansprakelijkheid
Reglement scheidingsspecialist
Gezag en erkenning
Ouderschapsregeling
Huwelijksvermogensrecht
Huwen, samenwonen en
geregistreerd partnerschap
Rechtbankprocedure
Stappenplan
vermogensopstelling
Verrekenbedingen
Komende partneralimentatie
wetgeving
      
      

Thema Financieel
Pensioenregelingen plus arresten
Pensioenverweer
Belastingwetgeving, Box I, Box II,
Box III
Levensverzekeringen
Eigen woning en scheiding
• uitkopen of verkopen?
• verkopen en overwaarde
• verkopen met restschulden
• scheidingsregeling
• verhuisregeling
Alimentatie rekenen op basis van
netto besteedbaar inkomen

Thema Proces/ Methodiek
De fases binnen
(echt)scheidingsbegeleiding
Het informatiegesprek
Inventarisatiegesprek
Gespreksvaardigheden per fase in
een (echt)scheiding
Van partnerschap naar
ouderschap
Rituelen
De “Waarom” vraag

      
      

onderwijsleren

ervaringsleren

netwerkleren

Leervormen
De opleiding wordt doorlopen
middels een combinatie van
3 leervormen:

(onderwezen worden)

(experimenteren en uitproberen).       

(leren van de ervaring van
anderen). Er is veel aandacht
voor het verhelderen en
ontwikkelen van persoonlijke
en sociale vaardigheden.

 
Enkele onderwerpen die aan bod
komen:

Thema Algemeen
Interventie technieken
Communicatiemodellen
Het beroep scheidingsspecialist
Jouw rol als scheidingsspecialist
Krachtige gespreksvaardigheden
Rouwverwerking
Opbouw eigen scheidingspraktijk
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Certificaat
De opleiding sluit je af met een
examen. Het examen bestaat uit:
• Een online kennistoets.
• Een eindpresentatie.
• Een praktijksimulatie.
• Het portfolio vormt tevens
een onderdeel van het examen.

Investering
Het lesbedrag is inclusief lesmateriaal, de
online leeromgeving, thee, koffie en een
overheerlijke lunch.

Aantekening familiemediation
Na deze opleiding krijg je de aantekening
‘familiemediation’ in het register. Je kunt je
dan ook inschrijven bij de Raad voor
Rechtsbijstand waardoor je voor
toevoegingszaken in aanmerking komt.

ADR Register
Als je de opleiding en het examen met goed
gevolg hebt afgelegd, kun je je inschrijven in
het speciale register van het ADR.

Je hebt een basis mediation

Je hebt affiniteit met cijfers (geen
vereiste).      
Je hebt een open leerhouding.
HBO werk- en denkniveau.
Je wil expert in het vak worden.
Je wil je eigen praktijk starten.
Je hebt ambitie. 

Doelgroep
Financieel planners, hypothecair
planners, financieel adviseurs,
familie mediators, fiscalisten of
accountants, advocaten, notarissen,
psychologen, mediators, coaches.

Toelatingseisen
             

opleiding met goed gevolg bij
een erkend opleidingsinstituut
gevolgd.      

      
      

Vakopleiding Register Scheidingsadviseur
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Video Assessment met Oefenochtend

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Je hebt je opleiding Basis Mediation met goed gevolg afgerond en wil nu verder.

Na het behalen van de kennistoets kun je een video assessment doen als laatste stap naar je
registratie als MfN Registermediator. Dit kan zowel live als via een video opname. 

Bij ons kun je je video opname laten maken.Wij werken samen met acteurs die hier al veel
ervaring mee hebben en precies weten aan welke voorwaarden de mediation moet voldoen.Je
kiest vooraf zelf je casus uit. De video opname vindt plaats in een rustige ruimte met
professionele apparatuur.

Je gaat de hele ochtend aan de slag met casuïstiek ter voorbereiding voor je video assessment.
Voor iedereen die goed beslagen ten ijs wil komen bij het video assessment is dit echt een dag
die je niet wilt missen.

Interactieve én praktische training. 

Zo ga jij zelfverzekerd naar je video assessment!
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De Kinderen Scheiden Mee
Methodiek Het Zandkastelenprogramma®

Met De Kinderen Scheiden Mee kun je kinderen én ouders de begeleiding geven die ze hard nodig
hebben!

Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee
Een scheiding verloopt vaak onoverzichtelijk en is voor zowel de ouders als de kinderen en de
omgeving van het gezin moeilijk bespreekbaar. Het is een periode vol spanning, onrust en
onzekerheid en ook als ouders hun uiterste best doen om de kinderen uit de strijd te houden,
ervaren de kinderen vaak veel stress.

Kinderen hebben daarom extra aandacht en ondersteuning nodig zodat zij op een voor hun
passende manier om kunnen gaan met de scheiding. Helaas wordt deze aandacht en
ondersteuning vaak pas geboden wanneer de problemen daadwerkelijk zichtbaar worden op
school of in het gezin (denk aan veranderingen in het gedrag van het kind).

www.amvopleidingen.nl

Meer informatie en startdata
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De Kinderen Scheiden Mee
Methodiek Het Zandkastelenprogramma®

De Kinderen Scheiden Mee onderscheidt zich van andere programma’s voor scheidingskinderen,
doordat het kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode. Het programma is
daarmee dus preventief en wordt aangeboden om kinderen van ouders in scheiding de extra
aandacht te geven die zij zo hard nodig hebben en om een begin te maken aan het
verwerkingsproces. Daarnaast is het programma kortdurend en biedt het eveneens ondersteuning
aan ouders. Als coach van De Kinderen Scheiden Mee lever je een bijdrage aan het voorkomen
en/of verminderen van problemen die voortvloeien uit de scheiding en help je de verwerking van
de scheiding op gang te brengen.

Als eerste erkende kinderprogramma kunnen coaches nu worden opgenomen in een
Internationaal, Onafhankelijke Child Coach Register (ICR)
Het programma De Kinderen Scheiden Mee is als eerste erkende kinderprogramma opgenomen in
een Internationaal, Onafhankelijke Child Coach Register (ICR). Hierin word je opgenomen als
geregistreerd kindercoach (ICR Childcoach) met de unieke onderscheiding Kinderen Scheiden
Mee Coach.

Door de overheid erkent
De coaches in dit register voldoen aan kwaliteitsnormen en vallen onder klacht- en tuchtrecht en
geschiloplossing op deze manier. Dit betekent concreet dat dit daadwerkelijk waarde toevoegt
aan de functie coach en het gehele programma. Ook de overheid erkent het keurmerk van het ICR
en hiermee kom je dus ook gemakkelijker en sterker in contact met scholen, zorginstanties,
gemeenten etc. De zoekfuncties voor de consument zijn hiermee enorm breed en niet alleen de
vindbaarheid maar ook je autoriteit op dit gebied neemt hiermee toe. Alle in’s & out’s hebben wij
voor jou op een rijtje gezet.
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De Kinderen Scheiden Mee
Methodiek Het Zandkastelenprogramma®

Je hebt een eigen praktijk als kinder- of
jeugdcoach
Je bent werkzaam in het onderwijs
Je hebt ruime ervaring met het werken
met kinderen, bijvoorbeeld binnen een
zorginstantie
Je bent scheidingsprofessional of
mediator en wilt je praktijk uitbreiden

Erkend programma
Het programma De Kinderen
Scheiden Mee Methodiek Het
Zandkastelenprogramma® is geregistreerd bij
het Benelux Merkenbureau en exclusief voor
AMV-Opleidingen.

Jaarlijkse vermelding op de website
De Kinderen Scheiden Mee Het jaar waarin de
training tot De Kinderen Scheiden Mee coach
is gevolgd én waarin het certificaat is behaald,
geeft recht op jaarlijkse vermelding met
(praktijk)naam en een link naar de eigen
website op www.dekinderenscheidenmee.nl.
Tijdens de opleiding worden alle voorwaarden
uitgelegd.

Voor wie

Mogelijke gevolgen voor het ouderschap
Ontwikkeling en mogelijke gevolgen voor
kinderen
De rol van ouders
Neutrale en professionele rol van de
coach
Werken met groepen
Creatieve werkvormen
Gesprekken voeren met kinderen en
ouders
Gezinsoverleg
Veiligheid creëren
De ouderbijeenkomst
De bijeenkomst voor de kinderen
Kinderen 1 op 1 begeleiden met
werkvormen uit dit programma
Ondernemerschap       

Het programma is ontwikkeld om
de communicatie tussen ouders en
kinderen te verbeteren, waardoor er
meer begrip ontstaat zowel vanuit de
ouders als vanuit de kinderen.

Onderwerpen die o.a. aan bod
komen:   
       

De Kinderen Scheiden Mee Methodiek Het
Zandkastelenprogramma® is geregistreerd bij
het Benelux Merkenbureau en exclusief voor
AMV-Opleidingen.
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De Kinderen Scheiden Mee
Methodiek Het Zandkastelenprogramma®

Hoe ziet het er voor een kind binnen een scheiding uit? 
Hoe wordt het ervaren en waar lopen zij tegenaan? 
Jouw rol als professional staat in deze training centraal

Hoe ziet het er voor een kind in scheiding uit?
Hoe wordt het ervaren?
Waar lopen zij tegenaan?
Jouw rol als professional staat centraal.
Alle aspecten waar kinderen mee te maken krijgen en fasen die zij doorgaan komen aan bod.

Communicatie met een kind in scheiding is een belangrijk onderdeel
Er wordt zowel aandacht besteed aan de scheidingsmelding aan kinderen als aan het openen van
een gesprek met het kind als professional. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor het delen
van eigen praktijkervaringen.

4-daagse opleiding

In deze 4-daagse opleiding ligt de focus voornamelijk op het belang van het op een gepaste wijze
betrekken van kinderen bij de scheiding van hun ouders.

Schriftelijk Examen
Om erkend coach te worden van De Kinderen Scheiden Mee dien je het schriftelijk examen met
een voldoende te hebben afgerond. Dit examen maakt je thuis na de laatste lesdag. Je hebt hier
twee weken de tijd voor. 
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De Kinderen Scheiden Mee
Methodiek Het Zandkastelenprogramma®

Weet jij wie je bent als De Kinderen Scheiden Mee coach.
Ken je alle stappen van het groepsproces.
Weet je de juiste methodieken en vaardigheden in te zetten tijdens een groepsprogramma.
Weet je de juiste methodieken en vaardigheden in te zetten tijdens een 1 op 1 begeleiding. 
Heb je meer dan voldoende kennis over een scheidingsproces en alles wat daarmee
samenhangt.
Kun je direct aan de slag als De Kinderen Scheiden Mee coach.

Na de opleiding
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Binnen AMV hebben we een divers aanbod op het gebied van Kind en Scheiding. Via de buttons
kom je op de website en vind je alle informatie per training. 

Aanbod Trainingen Kind en Scheiding

www.amvopleidingen.nl

Communicatie met ouders Gespreksvoering met kinderen

Kinderen in de rouw Tafelopstellingen

Werken met werkvormen Meldcode *

*Elearning
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Binnen AMV hebben we naast de reguliere en live online trainingen ook online trainingen.
Via de buttons kom je op de website en vind je alle informatie per training. 

Aanbod Online Trainingen

www.amvopleidingen.nl

Ontwikkelingstaken kind en
scheiding *

Fiscaal partnerschap in de
praktijk *

Huwelijksvermogensrecht in
de praktijk *

*Elearning

*Elearning
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Meldcode 
Kindermishandeling
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Boek "Schei eens uit"

Het boek Schei Eens Uit geeft een vernieuwde blik op scheidingen en hedendaagse relaties. Iris
Gündel interviewde volwassenen met gescheiden ouders. Zij delen hun persoonlijke verhaal door
terug te blikken, aan te geven waar zij nu tegenaan lopen én door te benoemen wat zij anders
hadden gewild of nodig hadden gehad.

Dat scheiden impact heeft op kinderen, dat is bekend. Dat die impact nog steeds van invloed is op
volwassen levens, daarover is minder bekend. Iris Gündel interviewde volwassenen over de
scheiding van hun ouders. Hoe blikken zij daar nu op terug? Wat hadden ze graag anders gewild?
Of nodig gehad? Wat nemen zij zich nu voor? Een boek vol herkenning en met praktische tips over
hoe je omgaat met oud zeer en met eigen relatieproblemen. Want hoe kun je het beter doen als je
nooit een goed voorbeeld hebt gehad? Iris Gündel zet zich in voor kinderen van gescheiden
ouders. Als kind van gescheiden ouders is het haar missie om scheidingen op een constructieve
manier te laten verlopen. Met name zodat ouders ook na de scheiding hun vader- en moederrol
kunnen blijven vervullen. “Een grote onderneming om volwassenen te interviewen die de
scheiding van hun ouders hebben meegemaakt.

Iris Gündel heeft dit grondig en met respect voor alle betrokken gedaan. De moraal van het
verhaal: scheiden dóet wat met kinderen. Wat er zou moeten? In ieder geval communiceren wat
over hen gaat en bij ze weg houden wat volwassenenwerk is.” citaat van Martine Delfos. Met
bijdragen van onder anderen Martine Delfos, Gert-Jan Kloens, Grethe van Duijn, Roos Woltering,
Fred Schonewille en Jean-Pierre van de Ven.

Binnen AMV is Iris rondom het thema kind en scheiding trainer. Bewustwording, discussie en
openheid staan centraal. Van trainingen gespreksvoering met kinderen tot aan het volledig
verzorgen van de opleiding tot erkend De Kinderen Scheiden Mee Coach.
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AMV-Support

Dé servicepartner waar jij als scheidingsprofessional dé ondersteuning en begeleiding krijgt die jij
nodig hebt

Na de opleiding wil je misschien starten als ondernemer. Als (startend) scheidingsprofessional komt er
veel tegelijk op je af. De behoefte aan ondersteuning en begeleiding bij jouw scheidingspraktijk,
herkennen wij als geen ander. Flexibel werken voor maximale effectiviteit en efficiency is bij
ons de standaard. 

Klant voorop!

Met je vakinhoudelijke vragen kun je bij ons team met vakspecialisten op allerlei gebieden terecht. Zo
kan je bijvoorbeeld advies willen bij jouw berekeningen, een vaststellingsovereenkomst willen laten
controleren, of het allemaal volledig laten opmaken.

AMV-Support is interessant voor professionals die regelmatig behoefte hebben aan praktische
ondersteuning of specialistische kennis. Je koopt een bundel en bepaalt zelf hoe je deze uren wilt
invullen. Geen contract of verplichtingen. 

Bij AMV-Support ben je aan het juiste adres en sta jij er niet alleen voor!

Meer informatie over AMV Support
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"AMBITIE MAAKT
VERSCHIL."
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"SOMETIMES YOU WIN,
SOMETIMES YOU LEARN.

 
DOEN IS HET NIEUWE

LEREN."
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Heb je een vraag die nog niet in onze
opleidingsbrochure vermeld staat?

Wil je meer informatie over een opleiding,
training of webinar?

Wil je liever persoonlijk advies?
Wij helpen je graag een stap verder!

AMV-Opleidingen
Hoofdkantoor en Correspondentieadres
Zuidkil 14
3356 CS Papendrecht

Trainingslocatie
Leonardo Hotel Papendrect 
Burgemeester Keijzerweg 100 
3353 CV Papendrecht

Telefoon
085 888 4 888

Email
info@amvopleidingen.nl

Website

www.amvopleidingen.nl

Meld je hier
aan voor 

de open avond
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