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Inleiding 

We leven in een wereld waarin communicatie van groot belang is. 

Het is daarom noodzakelijk dat kinderen ook op school de kennis 

en vaardigheden ontwikkelen die zij als wereldburger moeten kun-

nen inzetten.

Dit boek gaat over 21e-eeuwse vaardigheden, zoals sociale vaar-

digheden, probleemoplosvaardigheden en peermediation: bemid-

deling door leerlingen bij conflicten op school tussen leerlingen 

onderling. Het bevat theoretische achtergronden bij communicatie 

en informatie over de toepassing in de praktijk en is onmisbaar voor 

docenten en andere betrokkenen. In het boek zijn verder veel voor-

beelden en oefensituaties opgenomen. 

Mediation op school stelt je in staat je kennis en inzicht te verdiepen 

en zo jongeren te helpen vat te krijgen op hun eigen emoties en hun 

impulsen. Daardoor krijgen zij begrip voor de achtergronden van 

het gedrag van anderen en de emoties die spelen in conflictsitua-

ties. Ze leren er zodanig mee om te gaan dat tegenstellingen tussen 

ruziemakers worden overbrugd en conflicten worden opgelost. 

Conflicten zijn van alle tijden. Waar mensen samenleven, ontstaan 

ook meningsverschillen. Als iemand weinig inzicht heeft in de achter- 

grond van zijn eigen gedrag, is begrip voor het gedrag van een 

ander moeilijk en is een oplossing ver weg. Niet voor niets werd de 

uitdrukking ‘Ken uzelve’ al in de Griekse oudheid beschouwd als 

voorwaarde voor levenskunst. Het stond op de tempel van Apollo 
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waarin het orakel van Delphi zich bevond. Het ‘Ken uzelve’ is een 

aansporing tot inzicht in de eigen emoties en het controleren ervan. 

De meeste mensen hebben een hekel aan ruzie en zullen daarom 

alles doen om conflicten te voorkomen. Soms lukt dat niet, lopen 

de emoties hoog op en hebben de betrokkenen zichzelf niet goed 

onder controle, waardoor ze gaan schelden of zelfs overgaan tot 

fysiek geweld. Het wordt dan lastig de blik op de lange termijn te 

houden en het verstand te gebruiken. Heftige emoties kunnen lei- 

den tot agressie en agressie leidt nooit tot een duurzame oplossing.

De laatste tientallen jaren is het inzicht in conflicten en hoe emo-

ties ons gedrag sturen sterk gegroeid. Er is veel onderzoek naar 

gedaan, onder andere in het kader van de geestelijke gezond-

heidszorg, maar ook met het oog op een meer gericht personeels-

beleid (humanresourcesmanagement). We zijn ons er steeds beter 

van bewust dat verschillen een bron van conflicten kunnen zijn als 

we niet weten hoe we ze moeten hanteren. Zelfs als we daar wel 

een beeld van hebben, kan het wenselijk zijn een bemiddelaar − 

ofwel ‘mediator’ − in de arm te nemen, omdat escalatie niet altijd 

kan worden voorkomen. 

Mediators zijn overal. Naast mediators bij conflicten op scholen 

zijn er buurtbemiddelaars1, die bemiddelen bij problemen tussen 

buren. Er zijn professionele mediators voor allerlei conflicten, van 

scheidingen tot zakelijke geschillen en bij contact tussen daders 

en slachtoffers. En op wereldniveau proberen diplomaten en de 

Verenigde Naties het sociale verkeer tussen landen goed te laten 

verlopen. 

Wij gaan ervan uit dat iedereen die kiest voor een prettige leef- en 

werkomgeving conflicten wil voorkomen en ze wil beëindigen als 

ze zich voordoen. Als er verschillende partijen bij betrokken zijn, is 

het vaak een kwestie van bemiddelen. Niet iedereen is daartoe van 

1 Buurtbemiddeling is een service die in toenemende mate wordt verleend door gemeente- 
lijke overheden. Zij maken gebruik van getrainde vrijwilligers om te bemiddelen bij conflic-
ten tussen buren.



nature in staat, maar iedereen kan het leren. Er bestaat een reeks 

specifieke vaardigheden die mensen kunnen ontwikkelen om effec- 

tiever te kunnen bemiddelen. Deze vaardigheden zijn voor de op- 

leiding van huidige en toekomstige leerlingen tot wereldburgers 

van groot belang. Hoe meer we mensen met andere achtergron-

den tegenkomen, hoe meer nieuwe ideeën ontstaan, maar ook hoe 

meer misverstanden en conflicten we kunnen verwachten. Ieder 

mens heeft daar een rol in. Daarom verdient mediation een plek in 

het curriculum van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs: 

als onderdeel van burgerschapsvorming. 

Zowel leerlingen in het voortgezet onderwijs, als leerlingen van 

groep zeven en acht van het primair onderwijs kunnen tot peer- 

mediator worden opgeleid. Peermediators worden begeleid door 

één of meerdere coaches, docenten die zich speciaal in dit thema 

hebben verdiept. De leerlingen leren onderhandelen en sociaal vaar- 

dig handelen, ze leren omgaan met emoties van anderen, maar ook 

met emoties van zichzelf. Zo ontwikkelen zij, bewust en onbewust, 

hun 21e-eeuwse vaardigheden, in het bijzonder voor wat betreft 

empathisch vermogen en oplossingsgerichtheid. Daarmee werken 

ze aan zichzelf als individu én als vaardig lid van de wereldgemeen-

schap. Met dit boek kun je als docent aan de slag om leerlingen  

op te leiden tot peermediator. Daarmee leg je de basis voor een ge- 

neratie die denkt in termen van oplossingen voor (wereld)proble- 

men in plaats van in termen van ‘wij’ en ‘zij’. 

Voor het opleiden van zevende en achtstegroepers en brug- 

klassers tot peermediator wordt van de docent een extra inspanning 

verwacht, omdat kinderen op deze leeftijd vaak erg onzeker zijn.

In alle gevallen is het van belang dat docenten die zich gaan 

bezighouden met peermediation beschikken over de juiste kennis 

en vaardigheden om als coach van peermediators op te treden. 

De meeste scholen die peermediation opzetten, kiezen er in eerste 

instantie voor een externe deskundige in te huren voor het opleiden 

van enkele docenten tot coach en voor het opleiden van de eerste 
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leerlingen tot mediators. In een latere fase, als de school enige er- 

varing heeft opgedaan, kunnen de opgeleide docenten, maar ook 

de opgeleide leerlingen, de opleiding van leerlingen tot peer- 

mediator op zich nemen. 

Ons boek kan dienstdoen als studieboek én als referentiekader 

voor docenten op alle types scholen die zich met peermediation en 

21e-eeuwse vaardigheden willen bezighouden. Bovendien kan het 

worden gebruikt als studiemateriaal voor bovenbouwleerlingen in 

het kader van burgerschapsvorming. Het gaat dan met name om 

het verkrijgen van kennis met betrekking tot emoties, communica-

tie en gedrag en het oefenen hiermee in de les met behulp van rol-

lenspel (zie Bijlage 2). Oefening baart kunst!

Wij beogen in dit boek genderneutraal te zijn: waar hij staat, kan 

steeds hij/zij worden gelezen.

Michiel Hulsbergen (psycholoog) en Rola Hulsbergen-Paanakker

(oud-rector en onderwijs-adviseur)



4 Hoe scout je een 
 leerlingmediator?

 

Dit hoofdstuk beschrijft over welke eigenschappen een mediator, 

en dus ook een peermediator, moet beschikken en waar bij het 

scouten van peermediators op moet worden gelet.

Eigenschappen van de leerlingmediator

Ieder mens heeft eigenschappen die het bemiddelen in conflicten 

mogelijk maken. Iedereen kan ook leren dat beter te doen door de 

juiste belangen centraal te stellen en andere belangen – bijvoor-

beeld om zelf ook gehoord te worden – tijdelijk te negeren. Voor 

sommige mensen is dit gemakkelijker dan voor anderen. Zij heb-

ben een persoonlijkheidsprofiel dat gericht is op het bereiken van 

consensus en zoeken automatisch naar een compromis. Als zij daar-

naast in staat zijn tot impulsbeheersing, kunnen zij ook regie voe- 

ren over anderen en kunnen ze de rol van mediator op zich nemen. 

Bij adolescenten is impulsbeheersing een vaardigheid waarover zij 

meestal maar in beperkte mate beschikken (zie ook hoofdstuk 2). 

Het is echter bij de keuze van mogelijke leerlingmediators wel be-

langrijk dat de vraag wordt gesteld of zij tot het ontwikkelen van 

deze vaardigheid tot het gewenste niveau in staat zijn. 

Ook een aantal andere eigenschappen waarover een goede media-

tor beschikt (zie de lijst hierna), is te zien als vaardigheden die je kunt 

ontwikkelen − zoals aandachtig zijn. Andere eigenschappen raken 
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meer aan wat mensen belangrijk vinden. Dat je iets kunt, betekent 

immers niet automatisch dat je dat ook doet. Zo kan iemand die 

in staat is tot openheid of die respectvol kan zijn zich ook van een 

heel andere kant laten zien. Mediators beschikken meestal over de 

genoemde eigenschappen, omdat ze respect, openheid, meeleven 

en dergelijke belangrijk vinden. Mede daardoor ontwikkelen ze die 

eigenschappen steeds verder. 

Wie goed naar zichzelf kijkt, ontwikkelt zelfkennis, kent zijn sterke 

en zwakke kanten, maar ook zijn eigen valkuilen, een voorwaarde 

om je te ontwikkelen tot een goede mediator.

Een docent die leerlingmediators selecteert streeft naar diversiteit 

in het mediationteam en zoekt uiteraard naar leerlingen met het 

juiste profiel. Het risico bestaat dat hij onopvallende leerlingen over 

het hoofd ziet, terwijl zij zeer geschikt zouden kunnen zijn of wor-

den voor deze taak. Hij kijkt dus ook naar het potentieel van minder 

opvallende leerlingen en gaat na waartoe deze leerlingen in staat 

zouden kunnen zijn als ze goed worden ondersteund. Hij zorgt dat 

hij geen kopieën zoekt van zichzelf. Juist het talent dat wordt ont-

dekt door goed te kijken is interessant. De rol van mediator vraagt 

immers ook om bescheidenheid, en sommige bescheiden leerlin-

gen blijken zich uitstekend te ontwikkelen als er vertrouwen in hen 

wordt gesteld. Mensen kunnen veel als een rol ze gegund is. 

De training die leerlingmediators krijgen, is erop gericht om hen 

op basis van bestaande eigenschappen en vaardigheden te helpen 

zich te ontwikkelen in de rol van mediator. De procedure van me-

diation, waarin ze worden getraind (hoofdstuk 8), is bedoeld om 

de inzet van de meest geschikte eigenschappen en vaardigheden 

tijdens een mediation mogelijk te maken. Wie mensen traint, of dit 

nu een individuele mediator is of een hele klas, moet er vooral op 

letten dat hij centraal stelt wat de belangen zijn die de mediator be-

hartigt. Zo wordt het willen versterkt, worden de vaardigheden die 

er al zijn gemobiliseerd en wordt het leren doelgericht. 
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In dit hoofdstuk gaan we echt aan de slag met de procedure van 

mediation. We doorlopen alle stappen en bespreken steeds wat de 

problemen zijn die een mediator kan tegenkomen en welke oplos- 

singen mogelijk zijn. In deze procedure werken twee mediators  

samen. Als gezegd zien we dit als de beste werkwijze voor scholen. 

Mediation is altijd lastig en dit geldt zeker voor jonge mensen die 

vaak nog heel onzeker zijn. Er liggen allerlei valkuilen op de loer, 

bijvoorbeeld ten aanzien van partijdigheid. 

Elke stap in de procedure is op zichzelf een oplossing voor een 

probleem of uitdaging. We illustreren we dit steeds aan de hand 

van een uitgewerkte casus.

Stap 1 Is ingrijpen nodig (en is mediation 
het geschikte middel)?

In de eerste fase weet je nog niet of tot een mediation wordt over-

gegaan. Twee vragen staan in deze fase centraal: is een mediation 

nodig? En: is mediation het juiste middel? Dit wordt in het media-

tionteam besproken. 

1a  Kleine opstootjes of echte conflicten? 
Als docent kom je heel verschillende soorten conflicten tegen. Som-

mige van deze conflicten gaan over zaken die heel praktisch zijn, 

bijvoorbeeld als twee leerlingen allebei iets willen hebben en dat 


