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GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010
EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010
De gewijzigde beslissing is opgevat als een handleiding voor de
vormingsinstanties die zowel een basisvorming en/of permanente vorming
voor bemiddelaars organiseren
Hoofdstuk I bevat de criteria om erkend te worden als erkende vormingsinstantie (art.
1-5).
Enkel een instantie die basisvormingen wenst aan te bieden, dient een erkenning als
vormingsinstantie aan te vragen.
Een aldus erkende vormingsinstantie kan uiteraard ook permanente vormingen organiseren.
Voor vormingsinstanties geldt een soepele regeling met betrekking tot deze permanente
vormingen: deze instantie dient slechts één voorbeeld programma voor te leggen aan de
Federale Bemiddelingscommissie. Indien dit programma wordt goedgekeurd, zullen alle
initiatieven van permanente vorming die verder door deze vormingsinstantie worden
georganiseerd, geacht worden erkende opleidingen te zijn (zonder dat bijkomende erkenning
nodig is voor de individuele programma’s van permanente vorming) voor het aantal uren dat
zal worden opgegeven door de vormingsinstantie en dit gedurende een periode van twee jaar
die volgt op de goedkeuring van het voorbeeldprogramma.
Indien een organisatie enkel permanente vorming wenst aan te bieden is een erkenning als
vormingsinstantie niet nodig. Enkel hun programma dient voorgelegd te worden ter
erkenning. Eenmaal goedgekeurd kan zo een programma wel verschillende keren
georganiseerd worden, op voorwaarde dat de sprekers en het programma ongewijzigd blijven.
Bij wijzigingen in het programma of van de sprekers, dient het initiatief opnieuw ter
goedkeuring voorgelegd te worden. Uiteraard kan een organisatie ook een éénmalig initiatief
van permanente vorming laten erkennen. In de aanvraag dient het aantal uren vermeld te
worden waarvoor erkenning wordt gevraagd.
Uren moeten wel telkens begrepen worden in de zin van netto-uren (koffiepauzes en
lunchpauzes niet inbegrepen). Een dagdeel kan maximaal 7 uur omvatten, tenzij de
organisatie kan aantonen dat één dagdeel meer contacturen bevatte.

Hoofdstuk II bevat de criteria ter erkenning van een basisvorming (art. 6-16).
Een erkende basisvorming
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De basisvorming omvat minimum 90 uur, verdeeld over een gemeenschappelijk luik en een
specifiek programma voor elk soort bemiddeling.
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Het gemeenschappelijke luik omvat 60 uur, waarvan minstens 25 uur theoretische vorming en
minstens 25 uur praktische vorming.
De specifieke programma’s voor elk soort bemiddeling omvatten minstens 30 uur en worden
vrij verdeeld over theoretische en praktische vorming.
De minimale inhoud van het gemeenschappelijk en de specifieke programma’s is na te lezen
in art. 12 e.v.
Om als vormingsinstantie voor een basisvorming erkend te kunnen worden, dienen voldoende
bemiddelaars-opleiders (zie art. 11) vast aan deze instantie verbonden te zijn.

Hoofdstuk III bevat de voorwaarden ter een erkenning van permanente vorming (art.
17).
Permanente vorming kan bestaan uit theoretische vorming (conferentie of cyclus van
conferenties, symposium, colloquium, studiedag, enz) of praktische vorming (gevallenstudies,
supervisie, rollenspelen of intervisie).
De theoretische vorming dient een direct nut te hebben voor de bemiddelingspraktijk.
Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een louter juridische opleiding, indien die niet is toegespitst
op de bemiddelingspraktijk, in principe niet in aanmerking kan komen voor juristen.
Zo zal bijvoorbeeld ook een bijkomende opleiding sociologie of psychologie, die niet is
toegespitst op de bemiddelingspraktijk, in principe niet in aanmerking kan komen voor
sociologen of psychologen.
De praktijkoefeningen worden in principe gegeven en omkaderd door een bemiddelaaropleider, zoals omschreven in artikel 11. Indien de vormingsinstantie een intervisie
organiseert, dient zij toe te zien op het ernstige verloop ervan.
De intervisie kan plaats vinden onder collega-bemiddelaars.
De supervisie kan omkaderd worden door een bemiddelaar-opleider of door een externe
expert, die beschikt over minstens een professionele ervaring van 10 jaar (aan te tonen door
de voorlegging van een C.V.) hetzij in een bepaald deelaspect van bemiddeling hetzij in het
geven van supervisies.
Indien een organisatie enkel permanente vorming wenst aan te bieden is een erkenning als
vormingsinstantie (conform Hoofdstuk I) niet nodig. Enkel hun programma dient voorgelegd
te worden ter erkenning. Eenmaal goedgekeurd kan zo een programma wel verschillende
keren georganiseerd worden, op voorwaarde dat de sprekers en het programma ongewijzigd
blijven. Bij wijzigingen in het programma of van de sprekers, dient het initiatief opnieuw ter
goedkeuring voorgelegd te worden. Uiteraard kan een organisatie ook een éénmalig initiatief
van permanente vorming laten erkennen.

Hoofdstuk IV bevat de procedure ter de erkenning van de vorminginstanties en de
vormingen die zij organiseren (art. 18-24)
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Een vorminginstantie kan ervoor opteren om zowel basisvorming als permanente vorming aan
te bieden of louter basisvorming te organiseren.
Mits een organisatie erkend is als vormingsinstantie en hun programma voor basisvorming en
permanente vorming eveneens erkend is, worden alle initiatieven van permanente vorming die
door die instantie worden georganiseerd gedurende de twee jaar die volgen op de erkenning,
geacht erkende opleidingen te zijn voor het aantal uren dat zal worden opgegeven door de
vormingsinstantie.
Kandidaten die enkel een erkenning wensen te bekomen voor het geven van permanente
vorming, dienen enkel een programma voor te leggen zoals voorzien in artikel 17.
Alle aanvragen, vergezeld van een administratief en inhoudelijk dossier, zoals beschreven in
artikel 20 en 21, worden ingediend bij de Federale Bemiddelingscommissie.
Enkel vorminginstanties moeten zich ertoe verbinden om elke twee jaar spontaan verslag uit
te brengen van de vormingen (zowel basis als permanente vormingen) die door hen werden
georganiseerd, op straffe van verval van de erkenning als vormingsinstantie.
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