
Bewezen effectief in het verminderen van pesten (ruim 63%)*
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KiVa is een preventief, schoolbreed programma 
voor basisscholen gericht op het versterken 

van de sociale veiligheid en het tegengaan van 
pesten. Aan de hand van 10 thema's die gedurende 
het schooljaar worden doorlopen in de groep, wordt 

gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast wordt de sociale veiligheid 
twee keer per schooljaar uitgebreid gemonitord onder leerlingen. 

De KiVa-aanpak werkt: het Nederlands Jeugdinstituut heeft KiVa als 
beste anti-pestprogramma beoordeeld! KiVa verhoogt het 

welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van álle kinderen. Daarnaast 
voldoen scholen met KiVa aan de wettelijke verplichting op het gebied 

van sociale veiligheid.
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“Met het KiVa-programma loop je niet achter de 
feiten aan, maar ben je de problemen vóór.”

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

met plezier naar school gaan.

€
KiVa internationaal

KiVa verhoogt het welbevinden van de leerlingen en voorkomt/vermindert 
depressieve gevoelens. 
Door KiVa oordelen kinderen positiever over hun leerkracht.
Door KiVa hechten kinderen meer belang aan het goed zijn in vriendschappen.
Op KiVa-scholen vinden leerlingen dat hun leerkracht meer vaardigheden heeft 
om groepsproblemen te verhelpen.
Door KiVa ontstaat een beter school- en leerklimaat.
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* Blijkt uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (2012-2014)

KiVa onderzoekhttps://www.kivaschool.nl/ https://www.kivaschool.nl/programma/kiva-monitor/

https://www.kivaschool.nl/over-ons/resultaten/

https://www.kivaschool.nl/over-ons/geschiedenis/

http://nji.nl/nl/Download-NJi/Beoordeling-anti-pestprogrammas.pdf

https://www.uu.nl/sites/default/�les/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf

De KiVa-monitor          
Op KiVa-scholen vullen leerlingen twee keer per jaar 
een digitale vragenlijst in, onder meer over welbevin-
den, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relat-
ies in de klas. Daarmee voldoen KiVa-scholen aan de 
wettelijke verplichting om de sociale veiligheid onder 
leerlingen te monitoren. Leerkrachten krijgen daarna 
een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen.  
Daarnaast worden in een schoolrapport de trends en 
ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. 

De Rijksuniversiteit Groningen 
doet wetenschappelijk onderzoek 
naar KiVa op 99 Nederlandse 
basisscholen..................................Het Ministerie van Onderwijs 

Cultuur en Wtenschap (OCW) 
richt een speciale Commissie 
Anti-pestprogramma’s op. Deze 
commissie onderzoekt, onder 
voorzitterschap van het Neder-
lands Jeugdinstituut (NJI), 61 
programma’s..............................

Op 24 mei 2018 worden de 
uitkomsten van het onderzoek 
aangeboden aan de Tweede 
Kamer. KiVa is effectief in de 
praktijk en voldoet aan alle de 
criteria van het NJi. .............

Het NJi keurt negen van de 61 
programma’s, waaronder KiVa, 
voorlopig goed. Vijf grote univer-
siteiten en het Trimbos Instituut 
gaan emperisch onderzoek doen 
naar de negen voorlopig 
goedgekeurde programma’s........

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het programma komt 
oorspronkelijk uit Finland, maar ondertussen wordt er al in 16 landen 
met KiVa gewerkt. KiVa is het eerste en enige programma waarvan de 
effectiviteit in meerdere landen is bewezen. Niet alleen in Nederland, 

maar ook internationaal is ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek 
naar KiVa gedaan. Telkens blijkt: KiVa werkt!

Wat is KiVa?

De kosteneffectiviteit van KiVa         
De Rijksuniversiteit Groningen en het Trimbos Instituut 
hebben in 2019 onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit 
van KiVa in Nederland (return on investment). Daarbij is vooral 
gekeken naar het effect dat KiVa heeft op het inkomen van een 
leerling. Het blijkt dat iedere euro die in KiVa wordt 
geïnvesteerd (ook de geïnvesteerde tijd is daarbij 
meegenomen) zorgt voor € 4,04 tot € 6,72 extra inkomen voor 
leerlingen gedurende het leven. Volgens experts is dat een 
fors rendement. Daarnaast heeft KiVa nog allerlei andere 
positieve effecten zoals toegenomen welbevinden, 
besparingen op zorg en stabiliteit van relaties. Deze zijn 
aanwezig maar zijn in dit onderzoek niet omgerekend naar 
geld. In een in Wales uitgevoerd onderzoek is dat wel gedaan. 
Daaruit blijkt dat de totale ROI wordt berekend op €146,78 
per geïnvesteerde euro. KiVa levert de samenleving wat op! 


