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Voorjaar 2021 - 1e editie 
 

 
Tijden Datum / onderwerp Docenten 

College 1  25 mei 2021 dr. Astrid Martalas, 
counseling psycholoog, 
Zuid Afrika. 
 
dr. Carla Goosen MDR, 
mediator bij International 
Mediation Services. 
 
mr. Marjolijn Schram, 
familierechtadvocaat en 
scheidingsmediator bij Van 
der Kruijs Advocaten. 

09.30-10.30 uur Welkom, opzet leergang  
 
Bespreking vragen pre-reading & online materiaal  
 

10:40-11:40 uur Introductie in parenting coordination: oorsprong, doelen, definities. 
Parenting Coordinator (PC): clausules. 
Recente ontwikkelingen in Zuid-Afrika, de VS, Australië, Nederland 
en elders. 

11:50-12:40 uur PC overeenkomst, intake formulier.  
Rol en functie van de PC.  
Verschillen t.o.v. de forensisch mediator en andere spelers. 
Mogelijkheden van de PC in het nazorgtraject van de 
Gezinsadvocaat.  

12:40-12:50 uur Afronding en opdracht volgende bijeenkomst 

College 2 27 mei 2021 

09.30-10.30 uur Kernvaardigheden van de PC.  
Beheren van de verwachtingen van cliënten en PC’s. 

10:40-11:40 uur Het wettelijk kader waarbinnen de PC werkt.                                                            
 

11:50-12:40 uur Rollenspel 1: Vissenkom.                                                                                             
Discussie en observaties. 

12:40-12:50 uur Afronding en opdracht volgende bijeenkomst 

College 3 31 mei 2021 

09.30-10.30 uur Korte bespreking van dag 1 en 2: vragen, zorgen, kwesties, 
reflecties. 
 

10:40-11:40 uur Het parenting coordination proces (I) 
Kinderparticipatie in parenting coordination. 

11:50-12:40 uur Het parenting coordination proces (II). 
Voorbeelden bindend advies. 

12:40-12:50 uur Afronding en opdracht volgende bijeenkomst 

College 4 3 juni 2021 

09.30-10.30 uur Rollenspel 2. 
Discussie, observaties en feedback 
Persoonlijke beoordeling en feedback.                                                                              

10:40-11:40 uur Rollenspel 3. 
Scenario bespreken, tijd voor vragen en uitleg opdracht bindend 
advies.                               
Toelichting rubricering bij de beoordeling van cruciale punten   
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11:50-12:50 uur Bindend advies schrijven. 

College 5 7 juni 2021 

09.30-10.30 uur Bespreking van het bindend advies. 
 

10:40-11:40 uur Voordelen van en kritiek op parenting coordination.                                                    
Ontwikkeling van een eigen stijl.                                                                                      

11.50-12.50 uur Discussie over de weg voorwaarts.                                                                                            

  

Terugkomdag n.t.b. 

   

 
 
Programma college 1 t/m 5: 
09.00 – 09.30 uur: ontvangst  
09.30 – 10.30 uur: aanvang programma  
10.30 – 10.40 uur: pauze 
10.40 – 11.40 uur: vervolg programma 
11.40 – 11.50 uur: pauze 
11.50 – 12.50* uur: vervolg programma 
 
*College 4 loopt tot maximaal 13.30 uur.  

 
Programma terugkomdag* 
10.00 – 10.30 uur: ontvangst  
10.30 – 16.30 uur: aanvang programma  
16:30 – 17:15 uur: afsluiting 
 
*De datum en het definitieve programma voor de 
terugkomdag zal nog worden bekend gemaakt.  
 

 
Algemene informatie 
De netto cursustijd is 3 uur op collegedag 1 t/m 5, op de terugkomdag (datum nader te bepalen) is dat netto 5 uur 
(aansluitend uitreiking van certificaten). Eventuele wijzigingen in de planning voorbehouden.  
 
U ontvangt een certificaat na afloop van de leergang als u aan alle bijeenkomsten en de daarbij behorende voorbereiding 
heeft deelgenomen, het bindend advies met een voldoende is beoordeeld, de literatuurtoets heeft behaald en deelneemt 
aan de terugkomdag.  
 
Voor de leergang kunt u 20 opleidingspunten (vaardigheidspunten) voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en 
20 PE-punten voor het MfN-register ontvangen. U krijgt alleen NOvA en/of MfN punten toegekend voor de college-uren 
die u aanwezig bent geweest. 


