
Wĳ  helpen graag bĳ  school gerelateerde confl icten

•  Onze mediators zĳ n gespecialiseerd in het bemiddelen van confl icten die onderwĳ s gerelateerd zĳ n 
en hebben ervaring met confl icten tussen leerkrachten, leidinggevenden en leerkrachten, besturen 
en MR/GMR  enz.

•  Passend bĳ  de situatie leveren wĳ  een mediator of trainer met bĳ voorbeeld communicatieve, 
pedagogische, bestuurlĳ ke of juridische expertise. 

•  Onze mediators zĳ n bekend met hoe het onderwĳ s werkt en welke regelingen er zĳ n. 

Op www.onderwĳ smediation.nl vindt u onze mediators in uw regio. 

ONDERWĲ SMEDIATION
Nergens wordt zo intensief samengewerkt als in het 
onderwĳ s. Dat er dan confl icten ontstaan is onont-
koombaar. Komt u er samen niet meer uit met uw collega, 
directeur, ouders of leerling? Dan kan een onafhankelĳ ke 
onderwĳ smediator jullie bĳ staan om tot een voor beide 
partĳ en wenselĳ ke oplossing te komen. 

Het Centrum Onderwĳ s Mediation is een landelĳ k netwerk van MfN -registermediators.



OOK KUNT U BĲ  ONS TERECHT VOOR:

Op www.onderwĳ smediation.nl vindt u onze trainers in uw regio. 

TRAININGEN
Wĳ  bieden op maat gemaakte trainingen voor 
iedereen die binnen de school werkt, op het 
gebied van mediationvaardigheden, communi-
catief vaardig worden, confl ictherkenning en 
confl icthantering,. Toepasbaar in teams, met 
leerlingen en met ouders/verzorgers. 

HERSTELCIRKELS 
In een herstelcirkel krĳ gt iedereen door de 
specifi eke dialoogvorm de kans om  zich volledig 
te uiten, gehoord te worden en anderen te horen. 
Door gerichte aandacht voor ieders beleving, 
intenties en het proces wordt gewerkt aan het 
herstel van de relatie. Voor een duurzame 
onderwĳ sgemeenschap. 
 

PEER MEDIATION
Leert kinderen heel goed hun eigen problemen op-
lossen. De peermediators, de leerlingen die een confl ict 
hebben, maar ook de klasgenoten leren dat er een op-
lossing te vinden is, waarbĳ  beide partĳ en zich gehoord 
voelen. Dit is een leer- en levenservaring van grote 
waarde. Docenten ervaren het als opluchting dat ze niet 
meer bĳ  elk wissewasje hoeven in te grĳ pen. Ze ervaren 
ook dat ze hierdoor tĳ d overhouden en zien kinderen 
groeien en soms onverwachte talenten aanboren. 

CONFLICTCOACHING
Confl ictcoaching helpt de onderlinge samen-
werkingsrelatie te herstellen en maakt dat de 
betrokkenen anders met elkaar gaan communiceren 
en wordt vaak succesvol ingezet voorafgaande 
aan de mediation.


