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lêerkacht  deze ro lveÍvul t .  De lessen ' Íuz iê

màken'z i jn  k lass jkaalen z i jn  geichtop eÍva-
Íen.  We weÍken metvêel  doe-oefeningen.
De leer l ing€n d ie mêdiatoÍ  woÍden doen dat
vÍijwilliC en worden geko2ên door d€ klas.
leerlingên ínoêtên immeís veÍtÍouwen h€bben
in dê medeleeningen d ie ze la teÍ  kunnen hel -
pên. Mêdiatols zijn oveÍisens ook wel eens de
vêcht jassen 0fde muurbloempje,  in  de k las. '

Hoe gaanjongercn om met gÍên2êí áls zè
bemidd€len? BÍvooóeeld eeí tik is voor de
enejonsêre iêts wat hÍ thuis ook hèèmaakt
en voor de ander oveÍschíijdt het eèn grenr.
'Hetselect€Íen van zakên d ie voor  mediat ion
geschikt  z i jn  doen dejongeÍên n iet  zê l t  De
mediàtion coóÍdinator (êen docêntdie daaÍto€
is  opgele id)  maakt  eên select ie .  6eweld i5
meestal een indkator dê 2aak niet bij media-
i ion vooÍ te dragen.  Dan gaatêen docentof
een le id inggêvendê in de schoolêínee aan de
slac.  l .1aaÍ  in  z i jn  a lgêmeenheid lercn wi j  k in-
deÍên hun eigen grcnzen te bêwaken. Het gaal
vaak om êmpathische leeÍ l ingên d ie a l t id  a l
mensen methun veÍhalen op z ich afkÍ j jsen.
le  moet ín dêgêten houden dat leeÍ l jnger  da!
niêt metzich mêê gàan d€gen. Bijvoorbeeld
door z ich schuld ig te gaan voelen over  e€n
conflid. Xlas8ênootjês mag men niet bemid-
delên.  En ook gêen vr jendjes in  andeÍe k las-
sen.  0p een school  van 3oo leeÍ l ingen z i jn  er
ongev€êr10 mediators.  Wi j  en de mediat ion
coórdin.toÍzitten er nooit bjj. De essentie is
datze hetzel fdoen,  wi j  a ls  volwassênen
geven ze d.tvedÍouwen. Het gesprek blijft
veÍtÍouwelijk maaf de mêdiation coijÍdinatoÍ
hooÍtwel of het gelukt is of niêt. VeÍder kan
een leer l jng mediator  b i j  dê mediat ion coóÊ
dinaioí  te Íecht  om'stooÍn aí te b lazen,  a ls
men zêlfgeíaêkt is dooÍ hetgeen men ah
mediator gehood hêeft. Een veulagwordi er

n iet  gemaakt .  A ls  een mediat ion mis lukt  dan
woÍdt  het  connict  zonodig opgepakt  door  een

Wat doêt de mêdiátion @ódinator?
'Wi j  t là inên de docênten.  Heteerste jaaÍ  le idt
hij/zij de leêrlingen op tot mediator. In ee6te
instêntie saÍnen met onze organÈatie en vanaf
hêt tweedejaar  doet  h i j  datzêl f ,  met  coaching
van ons. Hij verzamelt de vêÍwijzingen en
zoekt  leeÍ l ingen d ie e€n mediat ion kunnen
doen. Ze moeten ook in hei gebouw zijn als
een mediation plaatsvindt. oveÍigens komt
hetookwelvoor  dat  l€êÍ l ingen n iêtwi l lên.  Na
een incjdenttussên leeílingên kdjgt men vàak
de keuzê:  ófêen sandie ófnaar  de mediato6
om samen tot een oplossing tê komen. DooÍ
de k lass ikale lessen is  men welwêt  gevoel iger
SewoÍden voof !uitpraten'.

Hoê houdenju l l i€  voel ing met  de pÍakt i jk .
Het is een kweisbaar prcduct en staat ofvalt
b i j  het  d laagvlak ondeÍ  de leeÍkrachten.
Zonder draagvlak b loedt  het  dood.  De leeÍ l ing
mediaiors ont!!ikkelen een talent. Vaak zijn ze
Íots mediatoÍ  te  2 i jn .  Het  is  van belangvooÍ
hun cv.  DaàmaastÈ hetvooÍa l le  leeÍ l ingen
van belang te leren oveÍ het omgaan Ínet con-
fliden. 0iê mediátoÍ5 ontmoeten we zekeÍ nog
, jaar .  Dan vêdwi jnen ze van Íhool .  A ls  de
methode dan goed ' ingebed'  È,  dan is  eÍ  a l
êen niê'rwe lichting. Soms worden medialoÍs
00(wêl  gepeí  op een school .0fze hebben
Íuzie en dan worden ze aangesproken op het
feit dat ze mediatoÍ zijn. Het platfom
leer l ingbemiddel ing doet  ondeÍ2oek naàr de
effecten van de aanpak. Het mooist€ i5 het als
lêeÍlin8en leren hun eigên flrzies op te lossen.
0f in  ieder  gevaldat  hetvei l ig  kan z i jn  om een
conflictte hebben. Dan z(n die mediatoE
íeeds minder nodlg. '

wêlke anderc in i t ia t ieven eÍ  z i jn  waarbi j jon-
geíen bêmiddelen. '14ediat ion dooÍ  lêeÍ l ingên'
h zo 'n in i i ia t ie f  dat  vaaÍd igheden b i jbrcngt
om tot  e€r  vei l i8ef  schoo en samenleving te
komen. Rusz Bisecker Vacca geeft Íainingen
aan leer l in8en,  docenien en êndêle betrckke-

wannêer zijn jullie opgèricht?
'Eind voÍ ige eeuw. Media i ion door Leer l ingen
komtv0ort uii een initiatiêfvan de Doops-
gezinde keÍk: 6eweldloos Samênleven. 0nder
ànd€Íe l'4aarten van d€ Wêri had ditgêzien
in de V5 en beíoot dat hiêrookop tê zetten.
0ndeÉussen zijn wê afgescheiden vàn de
Doopsgezinden. We zijn metn trainel5 veÍ-
sprcid over Nededand adiei We hêbben op
circà 65 scholen onze tlàining gegeven.'

wèlke aanpák hanreren jullie?
Mediation is voor ons de kêls op de taaÍt.
Het  le Íen omgêan met conf l ic ten is  de z ie lvan
onze 5tkhting. Daar doen we h€tvoor. we wil-
len een mentaliteitsomslag bij het peÍroneel
op een schoolen bÍ  de leer l ing€n bewerkste l -
li8en. We lêrcn dat mzie maken iets veiligs kan
zjjn. Hêt kan eên constructieve bijdÍase leve-
Íên aan een re lat ie .  Qua leer l insen moet je
denken aan een brede leeftijdssÍo€p van
8-jaÍigen totvoortgezette oplêiding. Wat ons
bêt Íef t  zouden we ook welaan de íagwi l len
op kleuterscholên maaÍ heel veel scholen zijn
daar nog n iet  k laàÍvooL 0fouders €Ívaren het
ak 'n iÊtvei l ig 'a ls  k inderen hun e igen pÍobtê-
mên reren oplossen. Men heeft liever dai dê

0m wat voor sooÉ coníkten gaat het?
Conflicten die geschikt zijn hebben beÍekking
op €en conf l ic t  mei  een medeleer l ing.  Du5 n iet
tussen lêerling en docênt. Tijdens de tÍaining
brengen leêdingên êigen conÍlicten in. Dat
gaai vaàk ovêr de mpl-speLer of de fiets waaÍ
iêmand aan heef t  gezeten.0foveÍeÍ  n iet  b i j
mogen horen,  ja loezie,  of  z ich n iet  seÍ ieus
gênomen voelen.  Spul len d ie gepjkt  z i jn .
Eisenl i jk  netzoals b i j  vo lwassênen.  lk  bên êr
ookvan oveÍ tu igd datsomíníge v.n d ie leeÍ-
l ingen inhoudel i jk  pÍ ima eên mediat ion tussen
volwassenen zouden kunnen doen.
W€ leren leer l in8en dat 'de waaf ie id '  eên
onbÍu ikbaat  concept  is  in  een mêdiat ion.
Het  gaat  eÍ  n iet  om ofeen gummêt je welof
niet Eepikt is. Waêrheidsvinding staàt inme15
haaks op mêdiation. Volwassenen hebben iets
snel lê Í  een ooldeel  dan jongeíeÍ .  longercn
kunnen het snêllêÍ loíatên. Hoog opgeieid€
leer l ingên denken soms te d iep na,  leer l jngen
van bijvooÍbêeld hetvmbo rcageÍen meef
vanui t  hun intu l t ie  ên dêt  is  handigals je

Wat lerênjulliê de leeílingen vooËlrijdens
detràining?
'Bêlang{k en onmkbaêr is  het  heíormuleÍen
van veÍwUten. 0nrê mediators lercn: als
iemand iets  NIEI  wi l ,  weet je zekeÍ  dat  h i j  ook
ietsWELwi l ,  en daarvrdgen ze op dooÍ .  B l i jven
vragen íellen dat is het belangÍikste. 0or-
dêêl lo2ê open vragen ste l len.  Hetgaat  om
beidê verhalen van de mensen d ie een conf l ic t
hêbben.  Die verhalen z i jn  a l lebei  de waaÍheid. '
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