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 Certificeringslevel ► associate or full  

 OMSCHRIJVING ▼  

Onderdeel Certificeringsschema 

Schema ADR Register international conflictnavigator® 

Normen GNG-ADR-ISO 

Hoofdscopes Arbiter, conflictcoach, mediator, negotiator 

Subscopes 
Te selecteren door de conflictnavigator  

De aanvullende toelatingsdaudit is van toepassing 

Subtypes Zie overzicht 

Code Naam  

PF.002 

Registratieformulier subscopes, subtypes, specialismen 

https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf002-melding-aanvullende-scopes-

types/  

 

Ja 

PF.022 Afgeronde kwalificerende specialisatieopleiding(en) Zie overzicht 

PF.023 Behaalde kennis audit  Zie overzicht 

PF.024 Behaalde vaardigheden audit Zie overzicht 

PF.025 Overige erkenningen, certificeringen, lidmaatschappen Zie overzicht 

PF.050 Scope- proces- procedure audit  Zie overzicht 

PF.200 Geldige hoofdscope certificering  Ja 

Overig Overige documenten ter beoordeling van ADR Register Melding 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Op dit document zijn van toepassing:  

1. Document GNG.RD.003 Algemene bepalingen voor alle documenten  

2. Document GNG.PD.001 Reglement audits 

3. Document GNG.PD.016 Proces alle non-nando conformiteitsbeoordelingen 

4. Document GNG.PD.017 Vereisten audit documenten (*) 

5. Document ADR.PD.001 Certificeringsschema 

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij als herhaald en ingelast 

aangemerkt. 

DOCUMENT TYPE 

• Ja   = verplicht document 

• N.v.t.  = geen verplicht document 

• Optie  = geen verplicht document, vrijwillig/aanvullend document 

• Melding = u ontvangt een melding m.b.t. de verplichte extra documenten 

AANLEVEREN DOCUMENTEN 

• Documenten kunnen niet worden geupload.  

• Aanleveren documenten uitsluitend via per email of WeTransfer. 

SCOPE TOEVOEGEN  

Documenten aangeleverd voor een andere scope hoeven niet nogmaals te worden aangeleverd. U levert 

uitsluitend aan hetgeen nog niet eerder is aangeleverd. 

ZONDER COMPLEET TOELATINGSDOSSIER GEEN REGISTRATIE/CERTIFICERING 

De registratie/certificering wordt toegekend zodra het toelatingsdossier compleet is. 

https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf002-melding-aanvullende-scopes-types/
https://globalnetworkgroup.wufoo.com/forms/adrfopf002-melding-aanvullende-scopes-types/
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OBJECTIEVE SUBTYPES PF.022 – 023 – 024 – 025 – 200 vereisten (indien van toepassing) 

ACCOUNTANT - ACCOUNTANCY 
PF.022 200 De conflictnavigator is gecertificeerd tegen of voldoet aan de 

vereisten van de subscope accountant. 

AMBASSADOR – DIPLOMAT – 

FOREIGN AFFAIRS 

PF.025 De conflictnavigator toont aan (oud) ambassadeur, diplomaat of 

practitioner buitenlandse zaken te zijn. 

AMV OPLEIDINGEN | 

REGISTER 

SCHEIDINGSADVISEUR® 

PF.022 023 024 AMV Opleidingen | Register scheidingsadviseur®. Jaarlijkse 

opgave door AMV Opleidingen v.w.b. subtype gerelateerde 

onderhoudsvereisten. 

PF.200 De conflictnavigator is tenminste gecertificeerd gecertificeerd tegen 

de hoofscopes  conflictcoach, mediator en negotiator.  

AMV OPLEIDINGEN | 

KINDEREN SCHEIDEN MEE 

COACH® 

PF.022 AMV Opleidingen | Kinderen Scheiden Mee Coach®. Jaarlijkse 

opgave door AMV Opleidingen v.w.b. subtype gerelateerde 

onderhoudsvereisten. 

PF.200 De conflictnavigator is tenminste gecertificeerd gecertificeerd tegen 

de hoofdscopes conflictcoach, mediator en negotiator. 

AMV OPLEIDINGEN | 

SCHEIDINGSCOACH® 

PF.022 023 024 AMV Opleidingen | Scheidingscoach®. Jaarlijkse opgave 

door AMV Opleidingen v.w.b. subtype gerelateerde onderhoudsvereisten. 

PF.200 De conflictnavigator is tenminste gecertificeerd gecertificeerd tegen 

de hoofdscopes conflictcoach, mediator en negotiator. 

APPRAISER - VALUATOR - 

APPRAISING - VALUATING 

PF.022 025 050 De conflictnavigator toont aan (oud) taxateur te zijn, of 

beschikt over een vergelijkbaar werk- kennis- ervaringsniveau. 

ASSOCIATE CERTIFIED 

MEDIATOR SOUTH AFRICA 

PF.050 200 De conflictnavigator is tegen het associate level en de 

hoofdscope mediator gecertificeerd en gevestigd in Zuid Afrika. 

BROKER - BROKERAGE 
PF.022 025 050 De conflictnavigator toont aan (oud) makelaar te zijn, of 

beschikt over een vergelijkbaar werk- kennis- ervaringsniveau. 

DIVORCE - FAMILY MEDIATION 

PF.022 050 200 De conflictnavigator is gecertificeerd tegen of voldoet aan 

de vereisten van de subscope divorce mediator, of heeft de specialisatie 

opleiding divorce mediation afgerond, of beschikt over een vergelijkbaar 

werk- kennis- ervaringsniveau. 

FULL CERTIFIED MEDIATOR 

SOUTH AFRICA 

PF.050 200 De conflictnavigator is tegen het full level en de hoofdscope 

mediator gecertificeerd en gevestigd in Zuid Afrika. 
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INHERITANCE 

PF.022 050 200 De conflictnavigator is gecertificeerd tegen of voldoet aan 

de vereisten van de subscope inheritance coach of mediator, of heeft de 

specialisatie opleiding inheritance coach of mediator afgerond, of beschikt 

over een vergelijkbaar werk- kennis- ervaringsniveau. 

INNERLIJKE FAMILIE 

OPLEIDINGEN & TRAININGEN | 

SCHILDEN SYSTEEMCOACH 

MET DE INNERLIJKE FAMILIE® 

PF.022 De conflictnavigator heeft de specialisatie opleiding afgerond. 

Jaarlijkse opgave door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen v.w.b. 

subtype gerelateerde onderhoudsvereisten. 

 

KIES ACADEMY - KIES 

MEDIATION - KIES MEDIATOR 
PF.022 De conflictnavigator heeft de specialisatie opleiding afgerond. 

LABOUR - WORKPLACE 

MEDIATION 

PF.022 050 200 De conflictnavigator is gecertificeerd tegen of voldoet aan 

de vereisten van de subscope workplace mediator, of heeft de specialisatie 

opleiding workplace mediator afgerond, of beschikt over een vergelijkbaar 

werk- kennis- ervaringsniveau. 

LAWYER - LEGAL PF.022 De conflictnavigator toont aan (oud) jurist EQF5 of hoger te zijn. 

NLP PRACTITIONER PF.022 De conflictnavigator heeft de specialisatie opleiding afgerond. 

NLP MASTER PRACTITIONER PF.022 De conflictnavigator heeft de specialisatie opleiding afgerond. 

NOTARY 
PF.022 050 200 De conflictnavigator is gecertificeerd tegen of voldoet aan 

de vereisten van de subscope notary. 

OFFICIAL AUTHORITIES - 

(NON) GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

PF.025 De conflictnavigator overlegt een (voorlopen) aanstellingsdocument. 

OFFICIAL REPRESENTATIVE 

PROFESSIONAL BODY, 

SECTOR- BRANCH 

ORGANIZATION 

PF.025 De conflictnavigator overlegt een (voorlopen) aanstellingsdocument. 

PROFESSIONAL EXECUTIVE 

MASTER IN ALTERNATIVE 

DISPUTE RESOLUTION 

(PEMADR) - IPLS GHANA 

PF.022 De conflictnavigator heeft de specialisatie opleiding afgerond. 

ROAD ACCIDENT FUND | 

SOUTH AFRICA 
PF.025 De conflictnavigator toont een geldige registratie aan. 

RICS CHARTERED SURVEYOR PF.025 De conflictnavigator toont een geldige registratie aan. 
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VOORKANS | PREDIATION® 

EXPERT 

PF.022 023 024 Voorkans Prediation® Expert. Jaarlijkse opgave door 

Voorkans v.w.b. subtype gerelateerde onderhoudsvereisten. 

PF.200 De conflictnavigator is tenminste gecertificeerd als mediator en 

negotiator. 

 

SUBJECTIEVE SUBTYPES Geen specifieke vereisten – geen referentie documenten 

NIET OPGENOMEN IN DIT 

DOCUMENT 

Vrije keuze-selectie door de conflictnavigator. 

Geen aanvullende toelatingsaudit. 

 

Overzicht geaccrediteerde opleidings- examen instituten 

• https://adr-register.com/nl/audits/overzicht-geaccrediteerde-opleidings-examen-

instituten  

 
Overzicht kwalificerende opleidingen – examens 

• https://adr-register.com/nl/audits/overzicht-kwalificerende-opleidingen-examens  

 

Referentie document ADR.AD.001 vereisten audit documenten 

• https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.001.NL-Vereisten-

audit-documenten-ADR-Register.pdf  

 

Overzicht toelatingsaudits certificering hoofd scopes  

(arbiters, conflictcoaches, mediators, negotiators) 

• https://adr-

register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.NL.mainscopes.pdf  

 

Overzicht toelatingsaudits certificering sub scopes  

• https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.NL.subscopes.pdf  

 

Overzicht toelatingsaudits certificering sub types  

• https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.NL.subtypes.pdf  

 

https://adr-register.com/nl/audits/overzicht-geaccrediteerde-opleidings-examen-instituten
https://adr-register.com/nl/audits/overzicht-geaccrediteerde-opleidings-examen-instituten
https://adr-register.com/nl/audits/overzicht-kwalificerende-opleidingen-examens
https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.001.NL-Vereisten-audit-documenten-ADR-Register.pdf
https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.001.NL-Vereisten-audit-documenten-ADR-Register.pdf
https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.NL.mainscopes.pdf
https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.NL.mainscopes.pdf
https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.NL.subscopes.pdf
https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.AD.NL.subtypes.pdf

