Stichting Mediation door Leerlingen (sinds 1999)
Stichting Mediation door Leerlingen heeft door de jaren heen
een onderwijsmethode en didactisch materiaal ontwikkeld.
De stichting werkt met een aantal zelfstandige trainers dat
gecertificeerd is voor onze training, methode en materiaal.
Wij werken in heel Nederland op allerlei basisscholen,
praktijkscholen, VMBO, HAVO, VWO en beroepsonderwijs.

Leerlingen leren conflicten hanteren
Bent u geïnteresseerd en wilt u wat meer weten?
Bezoek dan onze website of stuur ons een mail

info@mediationdoorleerlingen.nl

Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs
MEDIATION DOOR LEERLINGEN™ is een onderwijstraject waarin de hele
school op een constructieve manier leert omgaan met elkaar.

Conflicten
Voor informatie over studiedagen ’Anders Omgaan Met…’
of als u onze 1 uur durende gratis proefles wilt bestellen:

www.mediationdoorleerlingen.nl
Stichting Mediation door Leerlingen
postbus 37740 - 1030 BG Amsterdam

Iedereen heeft vaardigheden om met conflicten om te gaan en ze
op te lossen. Tijdens lessen conflicthantering oefenen leerlingen met
(nieuwe) vaardigheden en leren zij ook om deze bewust in te zetten.
In de training en tijdens de 8 lessen komen onder andere aan de orde:
verwoorden van je verhaal en je gevoelens, luisteren naar elkaar,
vragen stellen, belangen benoemen en samen oplossingen zoeken.
Dat komt dagelijks goed van pas, zowel binnen als buiten de school!
Als docenten en leerlingen effectiever omgaan met conflicten heeft
dat grote impact op de sfeer binnen de hele schoolgemeenschap.
Deze stapsgewijze mentaliteitsverandering vraagt betrokkenheid
en ondersteuning van het hele schoolteam en van de schoolleiding.

Samenwerken
Steeds meer wordt van leerlingen verwacht dat zij samenwerken.
Dit is dan ook een element van ons traject. Stichting Mediation
door Leerlingen leert leerlingen zich in te leven in de ander, samen
afspraken te maken om zo samenwerken te bevorderen. Door de
lessen in de klas (door eigen docenten) wordt dit proces ondersteund.
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Mediation
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij twee partijen
samen hun eigen oplossingen creëren onder begeleiding van een
neutraal iemand: de mediator. Ruziemakers blijven verantwoordelijk
voor hun eigen aandeel in het conflict. Mediators verzinnen zelf geen
oplossingen, ze begeleiden het proces en leiden het in goede banen.

Aan je medeleerlingen vertel je eerder wat je dwars zit’
Veel leerlingen vinden dat ze door medeleerlingen beter begrepen
worden dan door volwassenen. Stichting Mediation door Leerlingen
traint een aantal gemotiveerde leerlingen in mediationvaardigheden.
Het worden onafhankelijke mediators, die door medeleerlingen
worden vertrouwd om hen te helpen zelf eigen ruzies op te lossen.

Voordelen van conflicthantering en leerlingmediation
•
•
•
•
•
•

Leerlingen concentreren zich beter
op hun werk wanneer ze hun ruzies hebben opgelost.
Zelfvertrouwen
van leerlingen groeit en het respect voor de ander neemt toe.
Preventieve aanpak
Leerlingen leren onderhandelen met elkaar.
Gevoel van veiligheid
neemt toe door gemeenschappelijke ‘taal’ in lastige situaties.
Verbetering van het werkklimaat
door effectievere omgang met conflicten.
Positieve profilering van de school
door invoering van lessen conflicthantering+leerlingmediation.

Het stichting Mediation door Leerlingen traject
Als een school belangstelling heeft voor conflicthantering en
leerlingmediation gaan we met elkaar in gesprek en bekijken samen
op welke manier we kunnen aansluiten op het bestaande sociale
klimaat in school en ontwikkelen in overleg een plan van invoering.
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stichting Mediation door Leerlingen traject in 6 stappen:
Stap 1 Introductieworkshop
Het traject begint met een introductieworkshop voor het hele team.
Na deze workshop wordt gekeken of er voor dit traject draagvlak is.
Het schoolteam zal immers zelf conflicthantering en leerlingmediation
een plek moeten geven binnen school.
Stap 2 Teamtraining
Ervaringsgerichte training van 3 dagdelen in conflicthantering en
kennismaking met mediation. Tijdens deze training wordt gewerkt
met het didactisch materiaal ‘Leerlingen leren conflicten hanteren’.
Stap 3 Klassikale lessen aan de leerlingen
Docenten/mentoren leren, m.b.v. een docentenhandleiding
en leerling-werkboekjes, in 8 kant en klare lessen hun leerlingen
vaardigheden aan, die hen helpen om conflicten te hanteren.
Stap 4 Opleiden van mediationcoördinatoren
Minstens 2 leden van het team worden mediationcoördinator.
De mediationcoördinator begeleidt de mediators en leert zelf om
leerlingen te trainen tot mediator. De coördinatorentraining duurt
6 dagdelen (buiten school) en wordt afgesloten met een certificaat.
Stap 5 Opleiden van de leerlingmediators
Na afloop van de lessen kunnen leerlingen zichzelf en anderen
nomineren voor de training tot leerlingmediator. Een deel van
deze leerlingen wordt in een intensieve en ervaringsgerichte
training van 6 dagdelen (op school) getraind tot leerlingmediator.
Stap 6 Inbedding in de schoolcultuur
De mediationcoördinatoren hebben van de schoolleiding tijd en
ruimte nodig om het traject stevig in te bedden in de schoolcultuur.
Stichting Mediation door Leerlingen houdt contact met de
mediationcoördinatoren d.m.v. coaching, nascholing en intervisie.
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