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Inhoud
Het postgraduaat bemiddeling in de laatste
levensfase en bij het levenseinde bestaat
uit twee modules: een basismodule en een
specialisatiemodule waarin telkens gekozen
wordt voor een praktijkgerichte aanpak en
een evenwichtige combinatie van theorie en
oefeningen.
Basisopleiding bemiddeling (100 uren)
In de basismodule komen onder meer de
juridische, sociologische, psychologische
en conflictdynamische aspecten van
bemiddeling aan bod. Naast theoretische
kennis voorziet de basismodule in intensieve
methodiektraining over bemiddeling: werken
met strijdposities, extreme verschillen,
escalerende patstellingen en emoties. In de
bemiddelingsopleiding werkt men steeds
met heel specifieke methoden uit diverse
contexten.

Specialisatieopleiding bemiddeling in de
laatste levensfase en bij het levenseinde
(60 uren)
Sterven betekent verlies zowel voor de
stervende als voor de omgeving. Die
laatste fase is waardevol omdat ze meer
tijd en ruimte creëert om te reflecteren over
gemaakte keuzes, genomen beslissingen
en de verdere invulling van de toekomst bij
nabestaanden. Interpersoonlijke conflicten
in familiecontexten die soms jarenlang
onuitgeklaard bleven, kunnen in het
perspectief van de laatste levensfase of het
levenseinde voor de betrokkenen plots een
heel dwingend en pijnlijk karakter krijgen.
Bemiddeling in de laatste levensfase gaat o.m.
over bemiddeling bij stijgende zorgbehoefte,
vroegtijdige zorgplanning, keuzes inzake
medische beslissingen, erfenisconflicten,
emotionele breuken...
De specialisatiemodule gaat dieper in op
de eigenheid van conflicten in de laatste
levensfase, de psychologie van de laatste
levensfase, relationeel-ethische visies op

samenleven, juridische aspecten bij het
levenseinde, medische beslissingen bij het
levenseinde, de persoonlijke ontwikkeling
van de bemiddelaar, het integreren van
attitudes en vaardigheden eigen aan het
bemiddelingsgericht werken in levenseinde
situaties.
Doelgroep
· hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector
(verpleegkundigen, sociaal werkers,
psychotherapeuten, psychologen,
pastores en morele consulenten, palliatief
deskundigen,…)
· juristen die expertise willen ontwikkelen
rond conflicten in levenseindesituaties
· zij die zich als extern zelfstandig
bemiddelaar willen specialiseren in
conflicten in de laatste levensfase en bij het
levenseinde,
· psychotherapeuten, rouwtherapeuten,
bemiddelaars in familiale en sociale zaken.

Organisatie
Het postgraduaat wordt georganiseerd door
Hogeschool VIVES, Studiegebied Sociaalagogisch werk in samenwerking met VZW
ConnFinity. VZW ConnFinity legt zich toe
op het bemiddelen van conflicten in de
laatste levensfase (www.connfinity.be). Het
postgraduaat werd mogelijk gemaakt door
steun van de Koning Boudewijn Stichting.

Basismodule 2020-2021

lopen hebt. Als je beide modules wil behalen,

25 september / 2, 9, 16, 23 en 30 oktober / 13, 20

moet je rekenen op een minimumduur van één

en 27 november / 4 en 18 december / 15 en 22

academiejaar. Je kan er ook voor kiezen om de

januari / 5, 11 februari

modules over meer dan één jaar te spreiden. Het

evaluatie : 11 en 12 februari

postgraduaat komt in aanmerking voor KMO-portefeuille. Bij onvoldoende inschrijvingen, kan

Basismodule 2021-2022

de organisatie beslissen om de opleiding niet te

24 september / 15, 22 en 29 oktober / 12, 19 en

laten doorgaan.

26 november / 3, 10 en 17 december / 14, 21 en
28 januari / 4 februari
evaluatie : 11 en 18 februari
Specialisatiemodule 2020-2021
12, 19 en 26 maart / 2 en 24 april / 7, 14, 21 en 29

Inschrijven
Wanneer je een bachelor of masterdiploma
hebt in de humane wetenschappen, kan je
online inschrijven via https://www.vives.be/nl/
inschrijven-bij-vives

mei / 4, 11 en 18 juni
Specialisatiemodule 2021-2022
11, 18 en 25 maart / 1, 22 en 29 april / 6, 13 en 20
mei / 3, 10 en 17 juni
Lesdagen zijn telkens van 8.30 tot 16.30 u.

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1600 euro voor de

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma
hebt uit een andere richting dan de humane
wetenschappen, neem je contact op met
Natalie.Uyttenhove@vives.be. Na een oriënteringsgesprek kan je toegelaten worden op
grond van relevante ervaring en motivatie. Een
aanvraag voor een oriënteringsgesprek doe je
ten laatste op 31 augustus voor het academiejaar dat daarop volgt.

basismodule en 1300 euro voor de specialisatiemodule. Indien je inschrijft voor de basismodule

Getuigschrift

en de specialisatiemodule samen, betaal je 2700

Wie slaagt voor de basismodule én de

euro. Je krijgt enkel toelating tot de specialisatie-

specialisatiemodule, ontvangt een getuigschrift

module als je de basismodule met succes door-

van postgraduaat.

