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Campus Stassart van het Busleyden Atheneum (Mechelen) leidt leerlingen op tot ‘Peer
Mediators’, van woensdag 28 t.e.m. 30 oktober, van 9.00 u tot 16.00 u (tot 12.00 u op
woensdag) in de Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen.

LEERLINGEN CAMPUS STASSART WORDEN OPGELEID
TOT BEMIDDELAAR BIJ CONFLICTEN
Een Peer Mediator is een leerling die bemiddelt in conflicten tussen leerlingen en deze
conflicten makkelijker bespreekbaar maakt. “Peer mediation betekent letterlijk
bemiddeling door gelijken. Dat sluit perfect aan bij onze visie op welbevinden en
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Wij geven onze leerlingen de ruimte om
te groeien, ook op vlak van sociale competenties”, zegt Tanja Janssens, waarnemend
directeur van campus Stassart van het Busleyden Atheneum. Van woensdag 28 tot en
met vrijdag 30 oktober 2015 nemen tien leerlingen van campus Stassart deel aan de
opleiding die doorgaat in de Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen.
Conflicten en pesterijen doen zich in alle scholen voor. Leerlingen opleiden om deze
conflicten zelf op een goede manier op te lossen, is een vorm van leerlingenparticipatie die je
niet op alle scholen zult tegen komen. “Leerlingen zelf hun conflicten laten oplossen vertrekt
vanuit een vertrouwen in de kracht van de leerlingen. Dat is inderdaad het vertrekpunt waar
je als school achter moet staan”, zegt Tanja Janssens. “
Tien leerlingen werden voor deze opleiding geselecteerd. De opleiding is erg intensief. De
bemiddelaars moeten direct na de driedaagse opleiding zelfstandig aan de slag kunnen
gaan. Wanneer de peer mediators alle aangereikte stappen om een conflict te bemiddelen
goed toepassen, is de kans op herstel erg groot. “Sterker nog, we zien vaak dat leerlingen
daarna minder conflicten hebben en dat ook de pesterijen verminderen.” Waarnemend
directeur Tanja Janssens maakt dus graag tijd vrij om de leerlingen mee op te leiden tot peer
mediator. “Het is belangrijk dat leerlingen en ouders weten dat iedereen op onze school, ook
de directie, veel belang hecht aan een aangename schoolsfeer en herstelgericht werken”,
zegt Janssens.
De ouders van de peer mediators in spe vinden het een goede zaak dat de school de
opleiding aanbiedt. De leerlingen zijn erg trots dat zij voor de opleiding geselecteerd werden.
Zij zien ook de meerwaarde voor de toekomst. Iedereen raakt wel eens verzeild in een
conflict, ook volwassenen. “Onze peer mediators kunnen deze ervaring daarom mee
opnemen in hun cv, want ook op de werkvloer kan conflictbemiddeling van pas komen”, zegt
Janssens.
Journalisten zijn van harte welkom om op 28, 29 of 30 oktober deze trainingssessie (of
een deel ervan) bij te wonen. Voor meer informatie: Tanja Janssens – waarnemend
directeur Campus Stassart, Tel: 0474/64 15 82
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500
cursisten avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep
verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

