Peermediation

vergroot veiligheid op scholen

Peermediation is een aanpak voor scholen, waarbij leerlingen als
onpartijdige bemiddelaars andere leerlingen begeleiden bij het oplossen
van hun ruzies/conflicten. Leerlingen blijken dat heel goed te kunnen.

Wat levert peermediation op?
• Leer- en werkomgeving school wordt aantoonbaar veiliger;
• Docenten hebben meer tijd voor het lesgeven;
• Leerlingen ontwikkelen hiermee hun sociale vaardigheden;
• Er is sprake van een win/win situatie.

Maak een afspraak met deskundige mediators van
Centrum Onderwijs Mediation (COM),

• Zij hebben een achtergrond in het onderwijs;
• Zij zijn ervaren en bekend met peermediation;
• Zij bieden maatwerk voor elke onderwijsvorm.

“

Door peermediation komt naar boven waar het écht over
gaat. Je leert dat je het met praten samen kunt oplossen,
want allebei de leerlingen willen een oplossing.
(Citaat leerling)

”

Nieuwsgierig? Meld je aan voor:
• Presentatie peermediation;
• Introductieworkshop peermediation;
• Traject peermediation.

Trainingstraject peermediation
De invoering van peermediation begint met een introductiegesprek met toelichting op het hele trainingstraject. Dit traject
bevat verschillende onderdelen die naar keuze kunnen worden
afgenomen. Essentieel zijn:
a Training peermediation voor teamleden die gaan verwijzen
(4 dagdelen);
b Training peermediation voor leerlingen die gaan bemiddelen
(5 dagdelen);
c Terugkomdag na 6 maanden voor vragen en voortgang
(1 dagdeel).

“

Aan de basis van het leren en het met elkaar als school
functioneren, ligt de relatie. Leerlingen begeleiden met
peermediation geeft veel voldoening. En voor de leerlingen
geldt; ongeacht met wat voor cijfers je van school komt,
als je dit hebt geleerd, heb je daar voor de rest van je leven
iets aan. (Citaat coördinator)

”

Over Centrum Onderwijs Mediation
Het COM is een landelijk netwerk van MfN-registermediators.
De mediators van het COM geloven dat conflicten bij het leven
horen en waardevolle informatie bevatten over samenwerking,
welzijn en vertrouwen. Overal waar mensen samen leven en
samen werken komen conflicten voor. Een conflict verdient aandacht en is het onderzoeken waard.
Nergens wordt zo intensief samengewerkt als in het onderwijs.
Dat er dan soms conflicten ontstaan is dus onontkoombaar. Het
COM wil mensen binnen het onderwijs laten ervaren dat het
mogelijk is om constructief met conflicten om te gaan. Conflictvaardigheid is een vaardigheid voor het leven; of je nu bestuurder bent, directeur, leerkracht, ouder of leerling.
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