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        Najaar 2019 

 

 
Tijden Datum / onderwerp Zaal Docenten 

College 1 28 november 2019 
 

Alma dr. Astrid Martalas 
dr. Carla Goosen MDR 
mr. dr. Brigitte Chin-A-Fat 

09.30-11.00 uur Introductie in parenting coordination: oorsprong, doelen, 
definities. 
PC clausules, PC overeenkomst, intake formulier. 

  

11.15-12.45 uur Rol en functie van de parenting coordinator (PC) en hoe 
deze verschilt van die van de forensisch mediator. 
Bespreking van vooraf ingediende kwesties van cursisten. 

  

13.15-14.45 uur Kernvaardigheden van de PC.  
Beheren van de verwachtingen van cliënten en PCs. 

  

15.00- 16.30 uur Rollenspel 1 
Bespreking rollenspel 1 

  

College 2 29 november 2019 
 

Alma  

09.30-11.00 uur Korte bespreking van dag 1: vragen, zorgen, kwesties en 
reflecties 
Het parenting coordination proces (I) 
Rollenspel 2  
Bespreking rollenspel 2 

  

11.15-12.45 uur Het parenting coordination proces (II) 
Rollenspel 3  
Bespreking rollenspel 3 

  

13.15-14.45 uur Rollenspel 4   

15.00-15.30 uur 
 

Bespreking van rollenspel 4 
 

  

15.30-16.30 uur Bindend advies schrijven (inleveren 16.30 uur) 
 

  

College 3 30 november 2019 
 

Agora 4  

9.30-11.00 uur Korte bespreking van dag 2: vragen, zorgen, kwesties en 
reflecties. 
Uitvoerige bespreking van het bindend advies 

  

11.15-12.45 uur Voordelen van en kritiek op parenting coordination 
Hoe kan parenting coordination geïntroduceerd worden in 
het Nederlandse rechtsstelsel? 
Ontwikkeling van een eigen stijl, congruentie  
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Het programma op donderdag en vrijdag is als volgt: 
09.00 – 09.30 uur: ontvangst met koffie/ thee 
09.30 – 11.00 uur: aanvang programma  
11.00 – 11.15 uur: pauze 
11.15 – 12.45 uur: vervolg programma 
12.45 – 13.15 uur: lunch 
13.15 – 14.45 uur: vervolg programma 
14.45 – 15.00 uur: pauze 
15.00 – 16.30 uur: vervolg programma 

 
 
 
Het programma op zaterdag is als volgt: 
09.00 – 09.30 uur: ontvangst met koffie/ thee 
09.30 – 11.00 uur: aanvang programma 
11.00 – 11.15 uur: pauze 
11.15 – 12.45 uur: vervolg programma 
 

 
 
Algemene informatie 
De netto cursustijd op donderdag en vrijdag is 6 uur, op zaterdag is dit 3 uur. Eventuele wijzigingen in de planning 
voorbehouden. 
 
Wijzigingen of klemverschuivingen kunnen gemaakt worden naar aanleiding van vooraf ingediende kwesties van 
cursisten. 
 
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan alle bijeenkomsten heeft deelgenomen 
en op dag 2 het bindend advies heeft ingeleverd.  
 
Voor de leergang kunt u 14 opleidingspunten (vaardigheidspunten) voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) 
en 14 PE-punten voor het MfN-register ontvangen. U krijgt het aantal punten voor alle college-uren die u aanwezig 
bent geweest. 


