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“DE JURIDISCHE PROFESSIONAL
VAN DE TOEKOMST IS EEN
BREED GEORIËNTEERDE
CONFLICTOPLOSSER”

LEERGANG EFFECTIEVE CONFLICTHANTERING,
ONDERHANDELEN EN MEDIATION VOOR JURISTEN
Van juridische professionals wordt in toenemende mate een moderne rol als
proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis
en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk
zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter,
de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als
conflictanalist (T-shaped advocaat, die naast diepgaande juridische kennis,
ook kennis heeft over conflictmanagement), procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

HOE IS DE LEERGANG OPGEZET?
Verspreid over drie maanden volgt u drie
interactieve hoorcolleges en vijf trainingen.
In kleinere groepen worden belangrijke
vaardigheden uitgelegd en geoefend. Deze
trainingen zijn zo veel mogelijk toegespitst
op het rechtsgebied waarin uw werkt. Het
onderwijs wordt verzorgd door docenten
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Vrije Universiteit Amsterdam en van het
Centrum voor Conflicthantering.
Tijdens de leergang wisselt u actief uw
ervaring uit met de andere deelnemers en
met de docenten en trainers. Zo past u de
opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties en vergroot u uw netwerk.

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
Kijk dan op www.vulaw.nl voor meer informatie.
Als u vragen hebt, bel dan naar: 020 598 6255.

VOOR WIE?
De leergang is bedoeld voor juristen die er
niet alleen naar streven sterk te zijn
in het juridisch metier, maar ook in de soft
skills en de bredere kijk op conflicten,
zodat zij hun clientèle adequater van dienst
kunnen zijn en zo toegevoegde waarde
bieden. Een aantal jaren ervaring in een
eigen juridische werksituatie is daartoe
gewenst. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand
van het cv en eventueel een intakegesprek
met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat zij deze juridische
academische leergang met goed resultaat
kunnen volgen. Uw cv kunt u mailen naar:
vula.rechten@vu.nl.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De bijeenkomsten vinden plaats op de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
De prijs van deze leergang vindt u op de site
www.vulaw.nl.

OVERIGE INFORMATIE
Voor meer informatie zie www.vulaw.nl,
u kunt ook telefonisch contact opnemen:
020 – 598 62 55.
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Gelet op de nieuwe eisen die gesteld worden
aan juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn, is aan de Vrije Universiteit
Amsterdam de leergang De jurist van de
toekomst: de noodzaak van effectieve
conflicthantering en mediation ontwikkeld.
De leergang staat onder leiding van prof. mr.
Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation
aan de Vrije Universiteit en mr. drs. Andrea
Zwart-Hink, docent en onderzoeker aan de
Vrije Universiteit.

