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Ruzie of pesten, elke leerling krijgt er wel eens mee te maken. Liever dan bestraffend op te treden vindt minister 
van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat scholen beter de leerlingen zelf laten bemiddelen bij het het oplossen van 
conflicten. Peer mediation, zoals dat in vaktermen heet. Het Sint-Jan Berchmanscollege in Genk past deze vorm van 
conflicthantering al jaren toe. Met succes, zo blijkt.  
 
Peer mediation gaat eigenlijk verder op de "no blame"-methode. Ook die vertrouwt op het vermogen van de 
leerlingen om zelf (in groep) problemen op te lossen.  

Paul Van Thienen is godsdienstleraar en leerlingenbegeleider in het Genkse Sint-Jan Berchmanscollege (SJB), een 
school met ruim 1.100 leerlingen en een brede waaier aan aso-, tso- en bso-studierichtingen. Hij kreeg een aantal 
jaren geleden de kans om de opleiding van coach-bemiddelaar te volgen en was onmiddellijk overtuigd. 

"Peer mediation gaat eigenlijk verder op de "no blame"-methode die we daarvoor al in onze school toepasten. In 
een conflictsituatie focusten we niet alleen op de dader en het slachtoffer, over wie de schuld droeg, maar op een 
brede groep leerlingen die samen de verantwoordelijkheid deelden om het conflict op te lossen. De methode 
vertrouwt op het vermogen van de leerlingen om zelf (in groep) problemen op te lossen." 

Het peer mediationproject in het Genkse Sint-Jan Berchmanscollege loopt intussen zeven jaar. Van Thienen en zijn 
collega zijn op dit ogenblik bezig met de opleiding van een nieuwe, achtste groep van 16 vijfdejaars die volgend 
schooljaar als bemiddelaar aan de slag zullen gaan. "Dat gebeurt nu enkel in de eerste graad. De bedoeling is om 
de bemiddeling op termijn ook in de hogere graden aan te bieden." 

Zorgvuldige selectie 

Het enthousiasme bij de leerlingen om de opleiding te volgen neemt gestaag toe. Maar niet iedereen wordt 
aanvaard. De kandidaat-bemiddelaars worden onderworpen aan een heuse sollicitatieprocedure. De selectie 
gebeurt zorgvuldig. "De leerlingen moeten gemotiveerd zijn en ook goede punten hebben. In de opleiding en het 
bemiddelen zelf kruipt veel tijd, we willen niet dat hun schoolresultaten eronder lijden." 

 


