
Bemiddeling als methode van conflictoplossing wordt meer en meer in 
de praktijk gehanteerd. uridische aanpak van conflicten 
is immers ontoereikend en in de veranderende maatschappij treden 
participatie, autonomie en diversiteit meer op de voorgrond. Bij 

samen op zoek naar een oplossing voor conflicten.

 biedt je een stevige basisopleiding waarna je kan 
kiezen uit vier specialisaties:

• Arbeidsrelaties  Sociale zekerheid

• Burgerlijke zaken

• Familiezaken

JOUW DROOMJOB
Erkend bemiddelaar in het domein van je specialisatie.

HET PROGRAMMA

OPLEIDINGSONDERDELEN

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN SP SEMESTER

Basis  (*) (**)

- 1

Specialisatiemodules

-   
 (*)

12 2

12 2

- 12 2

Totaal aantal studiepunten 30

(*)  
(**) 

Campus Sociale School Heverlee
Campus Diepenbeek

POSTGRADUAA
BEMIDDELING
Met specialisaties:
• Arbeidsrelaties  Sociale zekerheid
•
• zaken

www.ucll.be/pgbemiddeling 

• Ondernemingszaken

•
• Binnen je huidig beroep van bv. leraar, consultant, arts, advocaat, notaris, 

gerechtsdeurwaarder, jurist, trainer, therapeut, leerlingbegeleider, 
ombudsman enz. je verder bekwamen in bemiddeling.

•

- 12 2

- 

- Algemene principes en      

    toepassingen van het bemiddelen 13 1 - 2richtlijnen van de Federale Bemiddelingscommissie.

IETS VOOR JOU?
Je hebt een bachelordiploma en zoekt een opleiding om als zelfstandige of voor

basismodule krijg je ruime algemene kennis en achtergrond bij 

de knepen van het vak door ervaringsdeskundigen.

 verdiepende 
training in de methodiek voor de specifieke context van een bepaald type 
conflicten.

:



VOOR WIE?
• Professionals in IT, Jonge high potentials in IT business, …
• Leidinggevenden Hoger onderwijsinstellingen en onderwijzend 

personeel.
• Medewerkers van NGO’s.
• Journalisten en mediaspecialisten.
• Ondernemers.

MOVING 
MINDS

CONNECTING 
TALENTS

WAAROM KIEZEN VOOR 
HET POSTGRADUAAT 
BEMIDDELING AAN UCLL? 

• Lesgevers: gastlectoren/ervaren bemiddelaars met een eigen praktijk

• Lessen waarin theoretische kennis onmiddellijk aan de praktijk wordt 
gekoppeld

• Een programma dat conform is met de nieuwe erkenningseisen (en al een 
jaar proefdraaide)!

• Uitreiking door UC Leuven-Limburg van een officieel getuigschrift van 
Postgraduaat Bemiddeling na het succesvol afronden van deze éénjarige 
opleiding

• Erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie, de OVB, de 
Nationale Kamer der Notarissen, de Nationale Kamer der 
Gerechtsdeurwaarders en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

• Mogelijkheid tot betaling via KMO-portefeuille

• Mogelijkheid voor Vlaams Opleidingsverlof.

PERSOONLIJKE INFO OF 
EEN INTAKEGESPREK?
Basismodule en Arbeidrelaties  Sociale Zekerheid :  
mia.claes@ucll.be.

Basismodule en Burgerlijke  e :  
lis.colla@ucll.be . 

Inschrijven na je intakegesprek: 
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven

ONTVANG TOT 
VAN DE VLAAMSE OVERHEID 
DOOR BEROEP TE DOEN OP 

.

PRAKTISHE INFORMATIE

INSCHRIJVINGSGELD

€ 

STARTDATUM 
september 20

DUUR VAN DE VOLLEDIGE OPLEIDING 
één academiejaar, september  - juni

PLANNING LESSEN
CAMPUS SOCIALE SCHOOL HEVERLEE
Standaard dagsessies van 9u tot 16u30, meestal op vrijdag, soms 
op zaterdag.  Avondsessies  op dinsdag van 18u tot 21u30.

CAMPUS DIEPENBEEK 
Standaard dagsessies op donderdag van 14u30 tot 21u, soms op 
vrijdag en zaterdag van 9u tot 16u30

MEER INFO
www.ucll.be/verderstuderen

LOCATIE

Basismodule
Campus Sociale School Heverlee en Campus Diepenbeek

Specialisaties
  (*)

Burgerlijke  (**)
 (*)

(*)   Campus Sociale School Heverlee
(**) Campus Diepenbeek

2190
1560
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