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I Workshop 
Hoe de Conflixers in de kijker zetten op 
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door VSK

10u15-11u45
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Feel good-speeltijdmomenten 

door Jong & Van Zin
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II Workshop 
Proeven van  train the trainer voor peer 

mediation
door Peer mediation Vlaanderen
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Ervaren peer mediators/leerlingbemid-

delaars leren van elkaar!
door Peer mediation Vlaanderen
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Ervaren vertrouwensleerlingen: leren van 

elkaar!
door Heleen Becuwe - Howest
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Peer mediation in de praktijk: hoe het 

verschil maken?
door Schoolmakers
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Vertrouwensleerlingen voor beginners

door VSK
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Workshop
Hoe als Conflixer werken aan een veilige 
school voor holebi’s en transgenders?

door Cavaria
13u-14u30
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SUMO-WORSTELEN

Dag van de Conflixers: 9 februari 2018

stel je eigen dagprogramma samen!



Zabriskie Deze zaal is onze uitvalsbasis van de hele dag. Op enkele momenten (zie planning) kan je 
hier ook terecht voor een forumspel met andere Conflixers waar je je Conflixervaardigheden kan trainen, met profes-
sionele begeleiding en feedback.

Dakar Vecht het eens uit op de sumo-
mat (12u30-15u doorlopend)

Casablanca I Casablanca II Cadzand Abrunheira Calcutta
Workshop: Hoe de Conflixers in 
de kijker zetten op school?
10u15-11u45
Hoe krijg je als Conflixer vertrouwen van de 
andere leerlingen op school? We gaan op zoek 
naar manieren om jullie vorm van conflixen op 
school bekend te maken en ervoor te zorgen 
dat leerlingen naar jullie komen.
Door de Vlaamse Scholierenkoepel
Voor: Iedereen
Workshop: Feel good - 
speeltijdmomenten 
13u-14u30
Tijdens deze workshop doe en bedenk je toffe 
peer support acties voor tijdens de speeltijd. Te 
gekke pleinspelen? Mini got-talent wedstrijd? 
Een straffe anti-cliché actie? Of een overload 
aan free hugs? Er zijn geen domme ideeën! 
Haal gewoon het beste uit de speeltijd!
Door Vincent Engelbox - Jong&Van Zin
Voor: iedereen

Workshop: Proeven van train 
de trainer voor peer mediation
10u15-11u45
Heb je nog geen notie van peer mediation of 
de werking ervan? Heb je interesse om het 
langdurig te implementeren in je eigen school? 
Tijdens deze workshop krijgen jullie een 
overzicht wat de train de trainer juist inhoudt. 
Door Erwin Vermesen - Peer mediation 
Vlaanderen
Voor: leerkrachten
Workshop: Ervaren peer 
mediators leren van elkaar 
13u-14u30
Deze workshop brengt gevorderde 
bemiddelaars samen en staat dankzij de 
methodiek van intervisie (collegiaal overleg) stil 
bij alle werkvragen, obstakels of moeilijkheden. 
We genieten van ieders expertise en maken 
ruimte voor uitwisseling van materiaal, inhoud 
en trucs!
Door Erwin Vermesen - Peer mediation 
Vlaanderen
Voor: Gevorderde peer mediators en leerkrachten

Workshop: Ervaren 
vertrouwensleerlingen leren 
van elkaar
10u15-11u45
Het is niet altijd eenvoudig om gepast te 
reageren tijdens een vertrouwelijk gesprek. 
Hier helpen we je om (nog) steviger in je 
vertrouwensleerling-schoenen te staan. We 
zetten onder andere de basis tips en tricks 
nog eens op een rijtje die je kunt gebruiken als 
vertrouwensleerling. 
Door Heleen Becuwe - Howest
Voor: ervaren vertrouwensleerlingen
Workshop: Peer mediation in 
de praktijk: hoe het verschil 
maken?
13u-14u30
In deze workshop krijg je zicht op het traject 
van peer mediation, de valkuilen en de 
mogelijkheden. Hoe start ik peer mediation op? 
Hoe worden leerlingen leerlingbemiddelaar? 
Wat is de rol van de directie, zorgcoördinatoren 
of leerkrachten in het traject? 
Door Hanne Van Waeyenberge - Schoolmakers
Voor: Onervaren of beginnende peer mediators 
en leerkrachten

Workshop: Vertrouwens-
leerlingen voor beginners
10u15-11u45
Welke zijn belangrijke vaardigheden van 
een vertrouwensleerling? Hoe voer je 
een goed vertrouwelijk gesprek? Wat 
zijn de valkuilen? Je traint een aantal 
vaardigheden van een vertrouwensleerling via 
communicatieoefeningen en rollenspelen. 
Door de Vlaamse Scholierenkoepel
Voor: Geïnteresseerde en beginnende 
vertrouwensleerlingen
Workshop: Hoe als Conflixer 
werken aan een veilige school 
voor holebi’s en transgenders?
13u-14u30
Niet alleen holebi’s, maar ook mensen die 
‘verdacht’ worden tot deze groep te horen, 
krijgen te maken met allerlei vormen van 
homofoob gedrag. Als conflixer kan je een 
rol spelen om dit gedrag te herkennen en 
hierover in gesprek te gaan. Maar hoe kan je 
deze gesprekken nu het beste voeren en hoe 
herken je holebifoob en transfoob gedrag? 
Door Kaj Poelman - Cavaria
Voor: iedereen

Workshop: Inspratieworkshop 
de Conflixers

10u15-11u45
13u-14u30

Lijkt het je wel iets, om op jouw school te 
starten met peer support, maar heb je nog 
geen helder idee van wat het inhoudt? Of wil 
je naast jullie reeds bestaande project een 
nieuw project starten waarbij leerlingen elkaar 
helpen? Als bezieler van de Conflixers kunnen 
we jullie wegwijs maken in de verschillende 
verschillende vormen en bekijken we samen 
welke vorm bij jullie schoolcultuur past
Door de Vlaamse Scholierenkoepel
Voor: Geïnteresseerde leerlingen en leerkrachten 
die willen starten met peer support op school 
(volledige groep) 
Uitwisseling

11u45-12u15
12u30-13u
14u30-15u

Wil je leren van de andere aanwezige 
conflixergroepen? Zet je schrap, daag elkaar uit 
en speel het spel. We doen aan een intensieve 
uitwisseling.
Voor: iedereen
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Arenberg
Lezing: Peer bemid-
deling bij pesten: 
(g)een goede zaak?!
10u15-10u45
Onderdompeling in de kansen 
en grenzen van peerbemiddel-
ing bij pesten.
Door: Gie Deboutte-Tenz 

Lezing: De vele 
gezichten van partici-
patie op school
11u-11u30    
Participatie op school kan je 
op verschillende manieren 
begrijpen. Aan de hand van 
concrete voorbeelden worden 
deze verschillende manieren 
toegelicht. Participatie gaat over 
samen school maken, maar ze-
ker ook over het belang om alle 
leerlingen aan boord te houden. 
Peer supporters kunnen hierbij 
zeker een steentje bijdragen.
Door: Bruno Vanobbergen - 
Kinderrechtencommissariaat 

Lezing: Peer support 
kaderen binnen herstel-
gericht werken 
11u45-12u15 
Een herstelgericht beleid versterkt 
het samen leven en samen leren. Het 
gaat over een relatiebeleid eerder dan 
een sanctiebeleid op school. Leraren 
en leerlingen werken samen een 
relatiebeleid uit: hoe willen we in deze 
school samenleven en samen leren 
en wat als het fout gaat? Welke rol 
kunnen leerlingen hierbij spelen?
Door: Maria Beerten-PROS

Getuigenis: We (h)ear 
you! 
12u30-13u    
De Ears combineren hun taak 
als vertrouwensleerling met 
het peter- of meterschap van 
een klas van het eerste jaar. Ze 
leggen uit wat hun takenpakket 
juist inhoudt en wat zij zelf zien 
als voordelen en werkpunten 
van hun werking. Er is ook 
mogelijkheid tot het stellen van 
vragen.
Door: de Ears (Sint-Jozefinstituut 
Borsbeek)

Lezing: Meerwaarde 
van peer support op 
school
13u15-13u45  
Een peer supportproject uit de 
ene school kun je niet zomaar 
copy-pasten naar een andere 
school. Om peer support te 
doen werken is het belangrijk 
dat er op maat van de school 
wordt gewerkt.
Hoe zorg je voor een lang en 
gelukkig leven van peer support 
in de school? 
Door: Heleen Becuwe-Howest

Getuigenis: De Fixers 
en De Conflixers uit 
het BuSO aan het 
woord
14u-14u30    
De Fixers en de Conflixers 
(vertrouwensleerlingen) vertel-
len over hun project op school. 
Hoe is het ontstaan? Wat doen 
ze juist? Hoe gaan ze te werk? 
Wat doet dit op hun school? 
Door: de Fixers (VTS3 BuSO 
Sint-Niklaas) en De Conflixers 
(De Karwij BuSO Lokeren)

Getuigenis: Peer me-
diation in Engeland 
en getuigenis peer 
mediators 
14u45-15u15
Verslag en getuigenis van peer 
mediation op Sint Maria Geel.
Hoe doen ze het in hun eigen 
school? Daarnaast geven ze 
ook verslag van verschillende 
schoolbezoeken in Engeland 
rond herstelgericht werken. 
Wat hebben ze er ontdekt en 
geleerd? Hoe werken de scho-
len daar? 
Door: leerkacht en peer mediators 
(Sint Maria bso-tso Geel)

Klikbox Er staat een foto-automaat  in de hal, 
waar jullie leuke selfies kunnen maken.  Je kan ze on-
middellijk afdrukken en later ook digitaal downloaden.


