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1 1. Inleiding: ons verhaal

Aanleiding?

- Voorstel proefproject

- Aansluiting bij filosofie PIVA

- Tijdsintensieve aanpak

- Conflict tucht



Wat veranderen?

- Welbevinden leerlingen bevorderen

- Tuchtprocedures vermijden

- Neutraliteit



Waarom veranderen?

- Escalatie vermijden

- Ruimte om conflict bij kern aanpakken

- Binnen pedagogisch beleid

- Niet binnen sanctie beleid

- Niet bij opstart tuchtprocedure



Getuigenissen

Papa van slachtoffer slagen en verwondingen: “Ik ben echt 
blij dat er zoiets bestaat, jullie doen goed werk.”

Leerling die betrokken was in conflict: “Ik wou even laten 
weten dat het gesprek mij goed gedaan heeft. Ik 
was er misschien niet helemaal bij vandaag, maar 
het heeft mij en K. terug dichter bij elkaar 
gebracht. Bedankt daarvoor.”

Twee leerlingen in direct gesprek: “Alleen al het feit dat 
we er hier nu even over kunnen praten met 
iemand die er buiten staat, heeft ervoor gezorgd 
dat het terug goed gaat tussen ons.”



2. De werking van ADAM algemeen

ADAM = Antwerpse Dienst Alternatieve
Maatregelen

Werkt in opdracht van Antwerpse parket en
jeugdrechtbank met jongeren (en hun ouders) die
een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben
of hiervan verdacht worden



Vijf afhandelingsvormen:

- Gemeenschapsdienst

- Vorming (vnl. Rots en Water)

- Hergo

- Herstelbemiddeling

- Halte/Halte-drugs



ADAM = HCA-dienst 
= Herstelgerichte Constructieve Afhandeling

-> werken vanuit de filosofie van het 
herstelrecht: focus op het herstel van de 
schade en de verstoorde relatie tussen partijen

(zichzelf, het slachtoffer en de maatschappij)



Herstelbemiddeling

= het op gang brengen van een
communicatieproces tussen betrokkenen
in een conflict met als doelstelling om te
werken aan herstel (emotionele en
materiële gevolgen)

Focus op de toekomst: hoe kunnen
partijen verder met elkaar?



3. Het project Bemiddeling op School

Vaststelling: in reguliere aanmeldingen
vaak dossiers waarin een school
betrokken partij is:

Conflicten tussen leerlingen onderling die
zich afspelen binnen de schoolcontext

Conflicten tussen leerlingen en
leerkrachten



Herstelbemiddeling kan zinvol zijn, maar
we komen vaak te laat in het proces.
Bemiddeling is soms niet meer
aangewezen:

- conflict is geëscaleerd of geparkeerd

- leerling is geschorst of van school veranderd

- schooljaar is voorbij

- de frustraties zijn ondertussen heel erg opgelopen en men
staat niet meer open voor communicatie

- …



Betrokken partijen geven soms aan dat ze
de tussenkomst van politie/parket niet
als zinvol ervaren:

- overdreven reactie

- zet een hele administratieve molen in gang

- leidt tot escalatie

- spreken in termen van dader/slachtoffer

- partijen hebben het idee dat ze geen inspraak meer
hebben in de afhandeling van hun conflict

- ...



Vanuit bovenstaande vaststellingen -> idee
om rechtstreeks te interveniëren in
dossiers die zich afspelen in de
schoolcontext

 klacht neerleggen is niet noodzakelijk

 we kunnen snel tussen komen

 betrokken partijen kunnen zelf aangeven wat ze
nodig hebben



April 2015: proefproject in 5 Antwerpse scholen ->
positieve respons

Vanuit de vaststelling dat er een reële vraag leeft
binnen de scholen werd een projectvoorstel
ingediend bij de Provincie

-> Middelen toegekend voor dit schooljaar + 
aangevuld met middelen van CAW Antwerpen

-> Dit schooljaar wordt het project opengesteld 
voor andere scholen in Antwerpen

-> We gaan verder op zoek naar structurele 
middelen



4. De methodiek van bemiddeling

DOELEN

Betrokken partijen de kans bieden om
vragen en verwachtingen te formuleren
m.b.t. het conflict en de gevolgen ervan

Een communicatieproces op gang brengen
over de oorzaken en gevolgen en
onderhandelen rond herstel

Partijen een stem geven in de afhandeling
van hun conflict en de kans bieden om zelf
verantwoordelijkheid op te nemen



DRIE WERKINGSPRINCIPES

VRIJWILLIGHEID

 Alle deelnemers zijn vrij om op het
aanbod in te gaan

 Ze hebben te allen tijde het recht om het
bemiddelingsproces stop te zetten

De school mag op geen enkele manier
gevolg geven aan het resultaat van een
bemiddeling



NEUTRALITEIT/MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID

De bemiddelaar treedt op als neutrale
derde: hij begeleidt het
communicatieproces, maar partijen
bepalen zelf wat ze wel/niet bespreekbaar
willen maken

 Alle betrokken partijen worden als
gelijken benaderd

De bemiddelaar is geen hulpverlener, hij
legt geen individuele trajecten af



VERTROUWELIJKHEID

De bemiddelaar is gebonden aan het
beroepsgeheim

Partijen beslissen zelf welke info wel/niet
wordt doorgegeven aan de school

Na afloop van het bemiddelingsproces
wordt enkel meegedeeld of de
bemiddeling afgerond of afgebroken werd



4. Concrete werkwijze project

AARD VAN DE FEITEN EN DOELGROEP

 Alle interpersoonlijke conflicten komen in
aanmerking

 Er is minstens één leerling van de school
betrokken

 Er is een link met het schoolgebeuren

 Niet noodzakelijk dat er klacht werd
ingediend bij de politie

 Gevraagde schadebedrag is maximum 250
euro



Wat doen we wel?

- Conflicten tussen twee of meer leerlingen

- Conflicten tussen een leerling en een leerkracht

- Conflicten die zich afspelen op school, tijdens een

schooluitstap of in de schoolomgeving (ook virtuele omgeving)

- Conflicten waarbij geen strafbare feiten werden gepleegd:

pesterijen, ruzies, grensoverschrijdend gedrag

- Conflicten waarbij wel strafbare feiten werden gepleegd en

waarbij ook een klacht werd ingediend

- …



Wat doen we niet?

- Conflicten tussen twee of meer leerkrachten waarbij

geen leerling betrokken is

- Bemiddelen in het kader van een procedure tot

uitsluiting: we bemiddelen steeds tussen personen,

niet tussen een leerling en het instituut school

- Bemiddelen over materiële schade waarbij een

verzekering betrokken werd

- …



AANMELDINGSPROCEDURE

Via eenvoudig aanmeldingsformulier

 Bevraagt enkel informatie die nodig is om het
bemiddelingsproces op gang te brengen

 Geen informatie over schoolcarrière, eigen
indrukken over het conflict,…: bemiddelaar moet
vanuit een neutrale positie kunnen werken

 Wordt per mail bezorgd

 Andere manier van werken voor Antwerpse
protocolscholen



AFTOETSEN VAN BEREIDHEID TOT
DEELNAME

 Gebeurt mondeling, zowel bij betrokken
leerlingen als leerkrachten

 Zonder enige vorm van dwang

 Ouders worden geïnformeerd via een
aanbodsbrief die door de school bezorgd wordt.
Ze kunnen desgewenst een medewerker van
ADAM contacteren voor meer informatie



VERLOOP BEMIDDELING

Een bemiddelingsproces verloopt in
verschillende fasen. De duur van een
bemiddeling is afhankelijk van de wil
van de partijen, er staat geen minimum
of maximum op het aantal gesprekken.
Partijen hebben te allen tijde het recht om
het proces stop te zetten.



1) INTAKE

 Binnen de twee weken na ontvangst van het
aanmeldingsformulier komt een bemiddelaar van ADAM ter
plaatse voor een intakegesprek met alle betrokken partijen

 Gebeurt met elke partij afzonderlijk

 Doelstelling is om partijen te informeren over het aanbod
en hun verwachtingen af te toetsen

 Tijdens (of kort na) dit intakegesprek kan elke partij
aangeven of hij/zij in het proces wil stappen

 Als juridisch advies gewenst is, kunnen we informatie
geven over het bekomen van een pro deo advocaat



2) EIGENLIJKE BEMIDDELING

 Gaat van start op het moment dat minstens twee
betrokken partijen zich bereid hebben verklaard om deel te
nemen.

 We werken toe naar een direct gesprek (rechtstreekse
communicatie), maar kunnen desgewenst ook indirect
werken (bemiddelaar brengt boodschappen over)

 Bemiddelaar leidt het communicatieproces, partijen
bepalen zelf wat wel/niet besproken wordt. Er wordt wel
een engagement gevraagd.

 Desgewenst wordt een schriftelijk akkoord opgemaakt.
Partijen beslissen zelf of ze dit aan de school bezorgen.



3) NAZORG

 Na afloop van het laatste bemiddelingsgesprek
bieden we standaard nog twee schoolweken nazorg
aan.

 Partijen kunnen ons telefonisch contacteren om nog
verdere opvolging te vragen of om iets mee te delen.

 Als we de partijen niet horen, belt de bemiddelaar na
twee weken zelf met de boodschap dat het dossier
wordt afgesloten.

 Mocht er later toch opnieuw een conflict optreden,
kan een nieuw dossier aangemaakt worden.



4) AFSLUIT

 Partijen worden telefonisch ingelicht.

 Aan de school wordt meegedeeld of bemiddeling

afgerond of afgebroken werd.

 Enkel op vraag van partijen wordt verdere

inhoudelijke informatie over het

bemiddelingsproces doorgegeven.



Wat mogen scholen van ons
verwachten?

- Professionele ondersteuning bij het afhandelen van

conflicten

- Een snelle tussenkomst

- Een beperkte administratieve last

- Een gratis aanbod

- Ondersteuning bij het installeren van een

herstelrechtelijke schoolcultuur (op langere termijn)



Wat verwachten wij van de scholen?

- Een zuivere motivatie om te kiezen voor een bemiddeling

op school (geen stok achter de deur)

- Alle partijen en hun ouders worden op een correcte manier

geïnformeerd over het aanbod

- Leerlingen en leerkrachten worden vrijgesteld op het

moment dat gesprekken plaatsvinden. Leerlingen worden

op een discrete manier ingelicht over onze komst.

- Logistieke ondersteuning: een gesprekslokaal, inlichten van

betrokken partijen



6. Contactgegevens

Contactpersoon ADAM: Nele De Ranter

0477/96 15 38

bemiddelingopschool@cawantwerpen.be

mailto:bemiddelingopschool@cawantwerpen.be

