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MPB01M  Basismodule: Algemene principes en toepassingen van het bemiddelen
De deelnemer:
heeft kennis van het algemene kader van bemiddeling: de sociale culturele inbedding, de juridische aspecten, recente
ontwikkelingen, de psychologie van de communicatie
kan bemiddeling als professionele interventie situeren naast andere vormen van conflicthantering (de bemiddelaar als
professional)
heeft inzicht in conflicttheorieën, conflictfases, stijlen en gedrag.
heeft inzicht in de methodiek van bemiddeling, de werkingsprincipes, de verschillende bemiddelingsfasen.
beheerst de methodiek van bemiddeling, beschikt over de basisvaardigheden en competenties om als bemiddelaar op te treden
in conflicten.
handelt naar de deontologische code van de erkende bemiddelaar
reflecteert over eigen kennis, houding en vaardigheden
kan randvoorwaarden creëren en zorgvuldig inzetten op voorwerk om de kansen op een constructief bemiddelingsproces te
optimaliseren
kan de bemiddelingsmethodiek toepassen zowel in een caucus, met twee partijen, meerdere partijen en in groepen.

MPB03M  Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken
Studenten ontwikkelen, bovenop de basisvaardigheden opgedaan in de basisopleiding, specifieke vaardigheden en kennis om
het 'kennen en kunnen' te beheersen als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken :
(1) ontwikkeling van specifieke bemiddelingsvaardigheden (uitdieping)
omgaan met professionelen en niet-professionelen in een privaatrechtelijke context
(h)erkennen van partijen en partijondersteuners
coaching van partijondersteuners als integrerend deel van het "bemiddelingssysteem"
coachen van de voorbereidingen door partijen voor en in bemiddeling;
beheren van uitstappunten (WATNA, BATNA, ZOPA)
dynamisch beheren van het bemiddelingsproces in burgerlijke en handelszaken (narratief gedeelte, belangengeneratie,
optievorming en objectief distribueren)
specifiek clusteren van belangen en opties in burgerlijke en handelszaken
contextafhankelijk optimaliseren van opties op creatieve en dynamische wijze
specifieke problemen die verband houden met bemiddelingen in privaatrechtelijkeaangelegenheden
aparte uitzonderingssituaties die zich kunnen voordoen in bemiddelingen (internationale aspecten, multiparty-bemiddelingen,...)
(2) ontwikkeling van kennis omtrent de juridische begrippen en basisbeginselen waarmee een bemiddelaar in aanraking kan
komen bij conflicten in burgerlijke en handelszaken:
in burgerlijke zaken:
Verbintenissenrecht: bijzondere overeenkomsten, zoals: koop, huur, pacht, aanneming, koop van woningen in aanbouw,
architectenovereenkomst, ...
Zakenrecht: eigendom, mede-eigendom (vrijwillig en gedwongen - syndicus), erfdienstbaarheden (recht van doorgang,
opstalrecht,...), veldwetboek, hypotheek, stedenbouwkundige aspecten, ...
Consumentenrecht 
Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen: buitencontractuele aansprakelijkheid  (1382 BW e.v.)
In handelszaken:
Vennootschapsrecht: vennootschapsvormen, bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, (bijzondere en buitengewone)
algemene vergaderingen, geschillenregeling, aandeelhoudersovereenkomsten, splitsing,...
Ondernemingsrecht: het nieuwe ondernemingsbegrip, bewijs in ondernemingszaken, distributieovereenkomsten (concessie,
franchising, ...), financiële overeenkomsten (leasing, renting, ...) samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen,...
Basisbeginselen boekhouding (balanslezen, hoofdelementen uit de jaarrekening)
Na het volgen van dit multidisciplinair specialisatieprogramma beschikken de studenten over de basiskennis en vaardigheden om
als bemiddelaar op te treden in burgerlijke en handelszaken.
Studenten zullen in staat zijn om verbinding te leggen tussen sociologische, psychologische, technische en juridische kaders die
noodzakelijk zijn om dergelijke conflicten vanuit de rol van bemiddelaar te modereren.
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