
 

scholen met KiVa aan de nieuwste wetgeving op het gebied van sociale veiligheid.

Samen maken we er
een fijne school van!

KiVa
®

-school
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Pesten en sociale veiligheid 

voor een sociaal veilige school. Toch is pesten op 
veel Nederlandse scholen een groot probleem. 
Gemiddeld worden drie kinderen per klas gepest. Dit 

het leven getekend. Maar ook pesters, klasgenoten 

gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, 

Het blijkt voor leerkrachten (en ouders) moeilijk om 
pesten tegen te gaan. Vaak weten zij niet eens dát 
er wordt gepest. Dat ligt niet aan hen. Zogenaamde 
strategische pesters weten namelijk precies wanneer 
zij kunnen pesten zonder dat volwassenen het zien. 
Pesters zijn nooit alleen; zij worden gesteund of 

aangemoedigd door andere kinderen 
uit de klas. En kinderen die het 

weten vaak niet hóe zij dat 
moeten doen. Pesten is 
dus een complex (groeps)
probleem.

KiVa als oplossing 
KiVa biedt hiervoor de oplossing! Met KiVa leren 
alle kinderen wat hun rol in de groep is, hoe ze 
kunnen optreden tegen pesten en hoe ze samen 

school. Daarnaast vullen leerlingen twee keer 
per jaar een vragenlijst in. Met deze KiVa-monitor 
wordt de sociale veiligheid en het pestgedrag in 
beeld gebracht. Leerkrachten krijgen daarvan een 
groepsrapport, inclusief sociogrammen van hun 
groep. Daardoor kunnen zij doelgericht werken 

op die manier voor een cultuuromslag op school 
waarin samenwerking centraal staat. Want, samen 

KiVa is een structurele, schoolbrede aanpak. KiVa is 
er dus gedurende het hele schooljaar voor de hele 
school: voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten 
en voor de schoolleiding. Verder betekent het dat 

en individueel niveau combineert. Op schoolniveau 

de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa 

klimaat, en op individueel niveau werkt KiVa aan 

ontwikkeling van de leerlingen. 

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het programma komt oorspronkelijk 
uit Finland en is zowel in Finland als in Nederland wetenschappelijk onderzocht 
en effectief  bevonden. KiVa gelooft in de kracht van de groep; het gaat uit van het 
belang van positieve groepsvorming. KiVa legt een grote verantwoordelijkheid 
bij de groep. Door ieder groepslid erbij te betrekken wordt positief gedrag de 
(groeps)norm en wordt negatief gedrag collectief afgekeurd. Niet iedereen 
is er verantwoordelijk voor dat er wordt gepest, maar iedereen is er wél 
verantwoordelijk voor dat het pesten stopt!
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De implementatie van KiVa: 
de STARTtraining
KiVa begint met een STARTtraining voor het 
personeel van de school. Deze training vindt 
meestal op de school zelf plaats en wordt 
gegeven door een gecer�ficeerde KiVa-trainer. 
De training duurt in totaal twee dagen; dit kan 
worden verdeeld over meerdere dagdelen. 
Tijdens de training komen de uitgangspunten en 
de theorie van KiVa aan bod, wordt ingegaan op 
de borging van KiVa, de samenwerking met de 
ouders, de cura�eve onderdelen en de rol van 
het KiVa-team. 

   negnidieldnahthcarkreel ed nedrow tsaanraaD
doorgenomen. KiVa hee� twee handleidingen: 
één handleiding voor de onderbouw- en één voor 
de bovenbouwleerkrachten. Beide handleidingen 
bestaan uit 10 thema’s die gedurende het schooljaar 
worden behandeld. Binnen elk thema staan een 
aantal leerdoelen voor de leerlingen centraal. In 
het thema worden werkvormen en oefeningen 
aangedragen waarmee die leerdoelen worden 
behaald. In de STARTtraining wordt uitgebreid 
geoefend met het voorbereiden en uitvoeren van 
deze werkvormen en oefeningen.

Deze werkvormen en oefeningen zijn overigens 
een middel, geen doel op zich. Dus als 
een leerkracht of school zelf oefeningen, 

leerdoelen ook worden bereikt, dan kunnen 
ze die gebruiken. Op die manier werkt 
iedereen vanuit zijn of haar eigen kracht.

Verder wordt voor, �jdens of vlak na de 
STARTtraining het KiVa-team gevormd. 
Dit team is verantwoordelijk voor een 
goede borging van KiVa op de school en 
het eerste aanspreekpunt voor wanneer er 
zich toch (pest)problemen voordoen. Het KiVa-
team kan in dat geval samen met de leerkracht de 
situa�e onderzoeken en oplossen. 

Na de STARTtraining
Na de STARTtraining kan uw school direct met 

KiVa-school. U kunt dan gebruik maken van alle 
lesmaterialen en het KiVa-intranet. Daarop staan 
bijvoorbeeld nieuwsbrieven voor de ouders, extra 
(les)materialen en ondersteunende materialen 

steungroep- en de herstelaanpak.

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen het KiVa-
computerspel spelen. Met dit spel brengen zij de 
kennis en vaardigheden die zij opdoen met KiVa 

is, kan het ook thuis worden gespeeld. Leerlingen 
vinden het spel erg leuk en ouders worden op die 
manier ook enthousiast!

Om aan kennisontwikkeling en professionalisering 
te doen, organiseert KiVa regionale bijeenkom-
sten voor (afgevaardigden van) het KiVa-team. 
Binnen deze bijeenkomsten, die onder leiding 

kennisdeling en nascholing plaats. Op die manier 

(wetenschappelijke) ontwikkelingen op het ge-
bied van pesten, sociale veilig-

heid, sociale vaardigheden 

ontwikkeling.

   

”Met KiVa is er voortdurend 
aandacht voor een prettig en veilig 
schoolklimaat waarin alle kinderen  

met plezier naar school gaan.”
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• Met KiVa wordt structureel gewerkt aan de sociale veiligheid, 

• 
materiaal voor alle klassen van de basisschool. 

• Uw school voldoet met KiVa aan de nieuwste wetgeving op 
het gebied van sociale veiligheid. 

• 

• 
beoordeeld door het NJi.

• KiVa legt een grote verantwoordelijkheid bij de groep als 
geheel. Ieder kind is als groepslid verantwoordelijk voor een 

• De Rijksuniversiteit Groningen doet blijvend onderzoek naar 
KiVa, waardoor het programma steeds beter wordt.

• 
beter in staat zelf problemen te voorkomen en op te lossen, 
waardoor leerkrachten minder brandjes hoeven te blussen.

Meer informatie?
 

kunnen u bijvoorbeeld telefonisch informeren, een KiVa-zichtzending toesturen en u in contact 
 

Goed om te weten:

®

T. 06-47460633                                                              E.  contact@marcoderr.nl W.  www.marcoderr.nl


