
Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Een handzaam hulpmiddel om je in 6 stappen te helpen met de bemiddeling. 
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Inleiding

Scholen vormen de dagelijkse plek waar kinderen en jeugdigen zich ontwikkelen tot volwassen mensen. 

In de verschillende ontwikkelingsfasen worden ze hierbij begeleid door docenten en mentoren.

Leerlingen onderling zijn voortdurend met elkaar in contact. Aftasten, grenzen van zichzelf en 

de ander verkennen, vergelijken, steun en veiligheid bij elkaar zoeken; het hoort allemaal bij de ontwikkeling. 

Botsingen vormen een gezond element in deze groei. Als botsingen en aanvaringen niet meer leiden tot groei, 

vraagt dit om een gerichte aanpak. 

Leerling-bemiddeling is hierbij een optie. Bij leerling-bemiddeling treedt een medeleerling (peer) op als bemiddelaar in een conflict 

(ruzie) tussen klas- of schoolgenoten. Oplossingen die door de leerlingen zelf zijn bedacht houden vaak langer stand dan een 

opgelegde oplossing door het schoolpersoneel. Leerling-bemiddeling kan ook ingezet worden bij conflicten tussen leerling(-en) en

docenten. 

Leerlingen gaan ervaren dat conflicten bij het leven horen, ook op school, maar dat deze onderling adequaat kunnen worden 

opgelost. Vanuit dit vertrouwen zal een veilig schoolklimaat een gunstig neveneffect zijn dat op termijn bereikt zal worden.

Leerling-bemiddeling is een kortdurend proces waarin een getrainde leerling-bemiddelaar een conflict begeleidt in een aantal vast 

omlijnde stappen (methodiek) van standpunten op zoek naar de achterliggende belangen.  Als de belangen (datgene waar het 

werkelijk om gaat) boven tafel zijn, wordt in gezamenlijkheid gezocht naar oplossingen.  Leerling-bemiddeling wordt niet ingezet bij 

conflicten tussen ouders en leerlingen en ook niet tussen ouders en docenten.

Het doel van leerling bemiddeling is om te komen tot een win - win oplossing, dit is een oplossing waar  beide partijen mee verder 

kunnen.  

Deze bemiddelingkaarten bieden een handig hulpmiddel voor de leerling-bemiddelaar om het hele bemiddelingproces  stap voor 

stap te doorlopen. Er worden 6 hoofdfasen onderscheiden  die onderverdeeld worden in verschillende subfasen. 

Daarnaast wordt per fase aangegeven waaraan je kunt denken. Ook worden enkele voorbeeldvragen gegeven die je zou kunnen 

gebruiken. 

Tevens kan de leerling-bemiddelaar deze kaarten laten zien aan degenen die het conflict hebben, dan kunnen ook zij zien wat er 

samen gedaan gaat worden en in welke fase men bezig is.



© Math Boesten

© Arno Callemeijn

Leerling-bemiddeling op school

Scholen worden in dit tijdperk niet alleen gezien als een plek waar informatie en kennis

overgedragen wordt, maar ook als een plaats waar kinderen, jeugdigen en jong volwassenen

vaardigheden aangereikt krijgen die ze nu en later nodig hebben in de samenleving, 

bij hun toekomstige werkgever en als gebruiker van allerlei voorzieningen.  

Een open relatie en heldere communicatie zijn hierbij sleutelbegrippen. 

Leerlingen worden in staat gesteld en gestimuleerd om hun probleem zelf op te lossen waardoor hun zelfredzaamheid, 

zelfvertrouwen evenals hun zelfrespect zullen toenemen. 

Met zelfrespect groeit tevens het respect voor de ander. Respect, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen zijn belangrijk aspecten om 

duurzame relaties te ontwikkelen.

Leerlingen leren samen te leven in de schoolse situatie; ook als standpunten met elkaar botsen. 

Voor docenten verbetert het werkklimaat. Er komen minder problemen op hun bordje terecht en de sfeer van het lesgeven zal op 

termijn verbeteren. 

Een school met leerling-bemiddeling kan zich profileren als een veilige omgeving.  Dit geeft ouders vertrouwen bij de schoolkeuze 

voor hun kind.

Waarom het werkt

Kinderen en jongeren kunnen de conflicten van hun leeftijdsgenoten beter begrijpen dan volwassenen: ze spreken elkaars taal en 

begrijpen goed wat er in de ander omgaat. 

Leerling bemiddeling is voor leerlingen een manier om over hun problemen te praten zonder dat een volwassene een oordeel zal 

vellen. De bemiddelaars laten de leerlingen in hun waarde, en richten zich puur op het oplossen van het probleem. 

Ze nemen een neutrale houding aan en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat een bemiddelaar vooral doet, is goed luisteren en 

zorgen dat leerlingen met een conflict ook naar elkaar luisteren.
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Leerling bemiddeling in grote lijnen

 De deelname van de leerlingen aan bemiddeling  is geheel vrijwillig.

 De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.

 Tijdens de bemiddeling worden andere bestraffende maatregelen van school uitgesteld.

 De leerkrachten ondersteunen de doorverwijzing van conflicten naar de leerling-bemiddelaars.

De bemiddelaar

 De bemiddelaar is neutraal. Hij blijft onpartijdig.

 De bemiddelaar is verantwoordelijk voor het verloop van het gesprek en de naleving van de gespreksregels. De partijen bepalen

de inhoud van de gesprekken. De bemiddelaar geeft zijn eigen mening dus niet! .

 De bemiddelaar is gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Als partijen het met elkaar eens zijn, kunnen andere personen 

door partijen geïnformeerd worden. 

 De bemiddelaar werkt oplossingsgericht. Hij stimuleert de partijen om naar elkaar te luisteren en mogelijke oplossingen met 

elkaar te bespreken. 

De fasen van een bemiddeling

Fase 1: Kennismaking, uitleggen van bemiddeling en de spelregels, instemming verkrijgen, complimenteren voor de moed om 

het conflict aan te pakken. 

Fase 2: Ontdekken van de verschillende verhalen. Beide partijen kunnen hun verhaal doen.

Fase 3: Op zoek gaan naar waar het partijen echt om gaat (belangen).

Fase 4:  Bereidheid vinden om te gaan zoeken naar gezamenlijke oplossingen.

Fase 5: Het zoeken van oplossingen.

Fase 6: De overeengekomen oplossingen schriftelijk vastleggen en ondertekenen. 



4.

Samen verder

5.

Op zoek naar een oplossing

6.

Afspraken 
vastleggen

2.

Ieder zijn eigen 
verhaal

3.

Wat bedoel je nu echt

OvereenkomstConflict 

Bemiddelings Omega

1.
Kennismaking
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Let op:

 Ga nog niet in op de inhoud van het conflict.

 Verstrek kort en bondig informatie en vraag doortastend naar informatie.

 Vertel direct wat je gaat doen en wat je rol is als bemiddelaar.

 Vraag meteen of men wel bemiddeling wil.

Voorbeeld vragen en opmerkingen:

 Als bemiddelaar stel ik mij neutraal op.

 Ik draag geen oplossingen aan, maar help jullie zoeken naar jullie eigen oplossing.

 Bemiddeling werkt alleen als jullie bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan.

 Zijn er nog andere mensen bij jullie conflict betrokken. 

 Ieder van jullie kan op ieder moment de bemiddeling beëindigen. 

 We spreken af dat we elkaar laten uitpraten.

 Kunnen we afspreken dat alleen ik  jullie onderbreek.

 Laten we afspreken dat ieder van jullie 3 minuten spreekt.

 Als uitgangspunt geldt dat op alles wat tijdens de bemiddeling aan de orde komt geheimhouding berust.

 Zijn er mensen waar jullie mee willen overleggen en is dit voor  jullie beiden akkoord.

Eindresultaat

Het is duidelijk dat het conflict geschikt is voor bemiddeling. 

Partijen zijn geïnformeerd over wat bemiddeling is en welke rol de bemiddelaar speelt.

Kennismaking
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Oplossingen zoeken
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1.

Kennismaking

Geschiktheid 
conflict voor 
bemiddeling

Zijn jullie bereid 
met elkaar in 

gesprek te gaan

Zijn er nog 
anderen bij jullie 

conflict betrokken

Geschiktheid 
neutraliteit 

bemiddelaar

Gaan jullie 
akkoord met mij 
als bemiddelaar

Informatie
Als bemiddelaar 
vertel ik niet wat 
de oplossing is

Als bemiddelaar 
stel ik mij neutraal 

op

Starten en 
beëindigen is 

vrijwillig

Wat we hier 
bespreken is 
geheim mits

Gespreksregels
Jullie laten elkaar 

uitpraten
Alleen ik mag jullie 

onderbreken



Ieder zijn eigen verhaal

Let op

 Goed luisteren.

 Eerst iedereen laten vertellen waar hij / zij het over wil hebben.

 Compliment geven dat men de ruzie wil oplossen.

Voorbeeld vragen en opmerkingen

 Denken jullie op deze manier verder te komen (kun je zeggen als ze ruzie blijven maken).

 Ik heb de indruk dat jullie langs elkaar heen praten.

 Hebben jullie vaker ruzie gehad.

 Ik  onderbreek je nu. Ik wil horen wat B. hiervan vindt. Ik kom dadelijk bij je terug.

 Ik hoor dat er een heleboel speelt; waar zullen we mee beginnen.

 Het is normaal dat je in deze situatie gespannen bent.

Eindresultaat

Deze fase is afgerond als partijen aangeven dat ze voldoende  hun verhaal hebben kunnen vertellen.   
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Ieder zijn eigen 
verhaal

Eerst vragen waar partijen 
het over willen hebben

Agenda maken op een 
flip-over

Vragen met welk 
onderwerp men wil 

beginnen 

Het vertellen van de eigen 
verhalen

Vraag wie wil beginnen, 
spreek eventueel een 

tijdslimiet af.

Ieder mag voor de eerste 
keer reageren op het 
verhaal van de ander

Wanneer ze beiden 
verhaal hebben verteld 

vraag je of dit zo bekend 
was bij de ander
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Let op

 Er op wijzen dat men met ruzie maken niet verder komt.

 Maak duidelijk dat het moet gaan over het conflict en niet over de persoon. (Speel de bal niet de man).

Voorbeeld vragen en opmerkingen

 Hoe gingen jullie voor dit conflict met elkaar om.

 Stel dat jullie er niet uit komen; wat zou dat voor ieder van jullie betekenen.

 Hoor ik je zeggen dat .. .. .. 

 Zie ik het goed dat je boos / teleurgesteld enz. bent.

 Bedoel je daarmee te zeggen dat .. .. .. 

 Hoe  zouden jullie na deze bemiddeling met elkaar willen omgaan.

 Geef jullie relatie een punt op een schaal van 1 tot 10 . Stel dit is een 5; wat is dan nodig om hier een 6  van te maken.

Eindresultaat

Deze fase eindigt met een overzicht van de werkelijke belangen; datgene waar het de partijen werkelijk om gaat. 
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Wat bedoel je nu echt
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Wat bedoel je nu 
echt

Waarom komen 

jullie er samen 

niet uit

Waar gaat het je 
werkelijk om

Onderscheid de 

persoon van het 

probleem

Speel de bal, niet de 
man

Belangen
Vragen of men 
elkaars echte 

belangen begrijpt

Willen jullie gaan 
zoeken naar 
oplossingen

Herstellen van 
de communicatie

Stel dat.. .. ..

Hoor ik het goed dat  

Zie ik het goed dat 

Bedoel je daarmee
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Samen Verder

Let op

 Van “ik” naar “wij”. 

 Werkelijke belangen op de flip-over schrijven.

 Maak partijen duidelijk dat ze de toekomst kunnen beïnvloeden; het verleden niet meer.

 Nagaan of oplossingen binnen bemiddeling nog steeds de voorkeur hebben boven ieders alternatief zonder overeenstemming.

Voorbeeld vragen en opmerkingen

 Staat alles wat voor jou belangrijk is op de flip-over.

 Wat  heb je van elkaar nodig om naar oplossingen te kunnen zoeken.

 Wat moet A. doen zodat jij hem weer kunt gaan vertrouwen.

 In hoeverre zou jij B. hierin tegemoet kunnen komen.

 Wat heb jij  A. te bieden zodat zij aan jouw belang tegemoet kan komen.

 Wat heb jij nodig van B. om hem in zijn belangen tegemoet te komen.

Eindresultaat

Alle belangen, datgene waar het werkelijk om gaat, staan op de flip-over. 

Partijen zijn bereid om naar gezamenlijke oplossingen te gaan zoeken.

Het vizier is gericht op de toekomst.
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4.

Samen

verder

Van “Ik” naar

“Wij”
Wat heb je van elkaar 

nodig om .. .. .. 

Belangen op de 

Flip - over

Staat alles wat voor jou 
belangrijk is op de flip-

over

Bereidheid te zoeken 
naar gezamenlijke 

oplossingen

Zijn jullie bereid het 
verleden los te laten

Zijn jullie bereid te 
zoeken naar oplossingen
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Oplossingen zoeken
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Let op

 Vraag partijen te brainstormen over oplossingen.

 Maak partijen duidelijk dat in deze fase nog niets wordt besloten.

 Houdbaarheidstoets (“ wat zouden je vrienden hiervan zeggen?”).

 Alle ideeën op flip-over noteren.

Voorbeeld vragen en opmerkingen

 Elk idee is een goed idee; hoe meer hoe beter.

 Lever geen kritiek op de ideeën van de ander.

 We nemen nu nog geen beslissing; voel je vrij om al je ideeën te noemen.

 Hoe hebben anderen dit opgelost.

 Welk idee willen jullie het eerst uitwerken.

 Denken jullie dat dit kan lukken.

 Wat zouden je vrienden hiervan zeggen.

Eindresultaat

Partijen zijn het eens over de oplossing(en).
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Oplossingen 

zoeken

Brainstormen 
over oplossingen

Elk idee is een 
goed idee, hoe 
meer hoe beter

Maken van 
keuzes

Welk idee willen 
jullie het eerst 

uitwerken
Kan dit lukken

Wat zouden je 
vrienden hiervan 

zeggen

Beslissen 
Ben je het eens 

met deze 
oplossing(en)

Wil je er nog met 
iemand anders 

over praten
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Afspraken vastleggen

Let op

 Schrijf de afspraken op en laat partijen dit ondertekenen.

 Vraag  welke problemen er mogelijk in de toekomst nog zouden kunnen ontstaan.

 Vraag partijen wat ze van het conflict vonden nu ze hierop terug kijken.

 Vraag feedback voor jezelf.

Voorbeeld vragen en opmerkingen

 Kunnen jullie met deze oplossing ook in de toekomst verder.

 Wat doen jullie als er wederom een verschil van mening ontstaat over de zojuist gekozen oplossing.

 Hoe kunnen jullie voorkomen  dat een volgende  keer het conflict zo hoog oploopt.

 Wat hebben jullie daarvoor nog nodig.

 Eventueel afsluiten met een handdruk.

Eindresultaat

De afspraken zijn opgeschreven en ondertekend door partijen.
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Afspraken 
vastleggen

Naar de toekomst 
kijken

Hoe kunnen jullie ervoor 
zorgen dat het niet meer 

zover komt 

Ondertekening 
Afsprakenlijst

Evaluatie 
Wat heeft deze 

bemiddeling jullie 
opgeleverd 

Hebben jullie nog tips 
voor mij

Afronding 

conflictperiode  
Handdruk
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De 5 geboden van de Leerling bemiddelaar:

 Ik ben neutraal en blijf onpartijdig

 Ik luister goed naar partijen

 Ik stel vragen maar geef niet mijn eigen mening

 Ik vertel niets tegen andere leerlingen

 Ik probeer samen met partijen een oplossing te vinden


