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Foto van de huidige vredesprinsen

























Hij/zij neemt het register ter harte.

noteren van:
- de namen van betrokkenen datum 
- probleem/conflict 
- oplossing
- evaluatie van het gesprek



Hij/zij brengt samen met de betrokken  leerlingen de 
stappen aan en stuurt het gesprek a.d.h.v. de vooraf 
bepaalde regels.



- De oplossing voor het conflict komt 
van de twistende leerlingen.

- Leerlingenbemiddeling is niet de 
juiste aanpak bij ernstige 
pestsituaties, conflicten met 
geweld, strafbare feiten en 
conflicten waarbij een volwassene 
betrokken is.



De vredesprins(es) is herkenbaar aan het 
fluohesje.



Zij gaan zelf naar de 
vredesprins(es) toe.

Medeleerlingen melden dat er 
ergens een conflict is.

Een leerkracht roept de hulp 
van de vredespins(es) in.





Ze gaan naar de 
bemiddelingsruimte
(= directiekantoor).



Ze nemen plaats volgens 
vooraf bepaalde regels. De 
bemiddelaars (0) stellen zich 
voor (verslaggever –
gespreksleider) en ook  de 
betrokken leerlingen.



De afspraken worden geduid.
 Bereid zijn om het probleem/

conflict op te lossen

 Niet schelden/roepen

 Eerlijk zijn

 De bemiddelaars respecteren

 Elkaar laten uitspreken



Aan de hand van het stappenplan leidt
de bemiddelaar het gesprek.
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Stap 1 – Afspraken�De bemiddelaars verduidelijken het proces en de spelregels. De belangrijkste zijn: ‘Elkaar laten uitspreken’, ‘Geen grove taal’ en ‘Het gesprek blijft vertrouwelijk’. Pas wanneer alle deelnemers de spelregels aanvaarden, kan de bemiddeling beginnen.Stap 2 – Verhalen�Beide partijen vertellen hun versie van het conflict. De bemiddelaars moedigen hen aan om naast de feiten ook hun gevoelens te benoemen.Stap 3 – Verbinding creëren�De bemiddelaars stellen gerichte vragen over de voorgeschiedenis, de gevoelens en de diepere belangen van de betrokkenen. Zo kunnen beide partijen hun eigen aandeel in het conflict zien en erkennen. Dat is erg belangrijk om een oplossing te vinden.Stap 4 – Oplossingen zoeken�De bemiddelaars lijsten de verschillende belangen op. Ze kijken welke punten onmiddellijk oplosbaar zijn en welke schijnbaar niet. Daarna zoeken de deelnemers naar oplossingen. De bemiddelaars begeleiden de brainstorm, maar doen zelf geen voorstellen.Stap 5 – Samenvatten�De deelnemers wegen de oplossingen af en kiezen er een die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ze zetten afspraken op papier, alle partijen ondertekenen.Stap 6 – Eventuele follow-upDe bemiddelaar moet niet opvolgen of de partijen de afspraken nakomen. Een opvolgingsgesprek komt er enkel als de partijen dat overeengekomen zijn in stap 5.



De verslaggever vult het register in.



Op het einde hopen we op een 
opgelost conflict…



Indien gelukt krijgen de kinderen een 
‘Goed gedaan’-label.



De vredesprins(es)sen komen 2 keer per jaar 
samen met juf Leen en directie. Ze worden 
bevraagd:

• Wat loopt goed?
• Zijn er pijnpunten?
• Wat zou je liever anders zien?
• Wil je jouw taak verder zetten?



• Het register werd bijgestuurd: namen van de 
betrokkenen  en hun klas (ook deze van de 
vredesprinsen) worden nu  genoteerd.  Zo kunnen 
we wanneer nodig  alle partijen beluisteren. 

• We dienden de vredesprinsen nog vaardiger te 
maken in omgaan met agressie/ luidruchtigheid. Zij 
duiden heel duidelijk de regels EN wanneer deze 
door geroep en getier niet worden nageleefd vragen 
zij de betrokkenen de bemiddelingsruimte te 
verlaten.  Dit wordt genoteerd in het register en de 
lkrn. nemen de taak voor deze lln. verder op.   We 
merken een positieve verandering.



• Misbruik maken van  hulp (lees: onnodig hulp 
vragen) vredesprinsen:  door de evaluatie gaven  
de bemiddelaars aan dat sommige lln. hen het 
gevoel gaven dat ze geen conflict hadden (een 
verzonnen conflict).  Dit enkel om binnen rustig te 
kunnen zitten of om een ‘goed gedaan’- sticker te 
krijgen. Vanuit deze melding is de afspraak 
gekomen dat wanneer lln. meer dan 3 keer in een 
maand nood hebben aan bemiddeling, de 
leerkrachten deze kinderen zullen begeleiden (= 
STOP om in bemiddelingsruimte te zetelen). 
Hieruit groeide de nood om het register wekelijks 
op te volgen.







Al vond u vandaag slechts een heel 
klein zaadje, hopelijk mag dit ontluiken 

tot een unieke en eigengemaakte 
bloemenpracht in jouw school.
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