
KIVA LEEFT OP OBS MEANDER
S U Z A N N E  V E R M A A S

KiVa is in 2012 geïntroduceerd in Nederland en

OBS Meander was destijds één van de 99

basisscholen die meedeed aan het

wetenschappelijke onderzoek naar KiVa.

Suzanne werkte toen al op de Meander en is dus

echt vanaf het begin betrokken geweest bij KiVa.

“We kregen in 2012 een brief toegestuurd met de

vraag of wij wilden deelnemen aan een

onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen

(RUG) naar de effectiviteit van KiVa. Het

onderzoek zou twee jaar duren en het was

vooraf niet duidelijk of we in de controlegroep

zouden vallen of dat we echt met KiVa en de

lessen aan de slag mochten. Dat was toen best

een beetje spannend.”

Tijdens de onderzoeksperiode was er in

Nederland nog maar weinig bekend over

KiVa. Hoe was dat voor jullie? 

“We wisten eerst ook niet precies wat KiVa was,

maar nadat we ons hadden ingelezen over de

gang van zaken in Finland kregen we het gevoel:

hier zit wat in! We vonden de samenwerking met

de RUG interessant en je moet ook openstaan

voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Toen zijn we erin gesprongen en tot op de dag

van vandaag hebben we daar geen spijt van!”

D E E L N A M E  A A N  O N D E R Z O E K

Ook op de Meander werd begonnen met de

STARTtraining voor de leerkrachten. 

“Destijds hadden we op onze school nog geen

groep 5 tot en met 8. Dus de collega’s uit groep

3 en 4 hebben eerst de STARTtraining gevolgd,

zodat ze het schooljaar daarop direct met KiVa

konden starten in de bovenbouw. Vervolgens

hebben steeds meer collega’s de STARTtraining

gevolgd, zodat we uiteindelijk met de hele school

met KiVa werkten. We zijn eigenlijk gefaseerd

gestart.”

Inmiddels werken jullie al acht jaar met KiVa,

hoe houden jullie het programma levend? 

“We hebben vorig jaar, vlak voor de start van het

nieuwe schooljaar, met het hele team een

STARTtraining van KiVa-trainer Freek Velthausz

gevolgd. Dat was ook wel nodig, omdat de

leerkrachten van groep 5 t/m 8 jaren geleden de

STARTtraining hebben gevolgd en de

leerkrachten van groep 1 t/m 4 nog geen training

hadden gehad. Ook zijn er tussendoor natuurlijk

leerkrachten weggegaan en nieuwe leerkrachten

bijgekomen. We hebben al die tijd wel de

regiobijeenkomsten bijgewoond, dus we zijn wel

betrokken geweest, alleen was het in deze

volgorde wel een beetje gek. De training heeft er

voor gezorgd dat iedereen heel enthousiast aan

de start van het nieuwe schooljaar verscheen.”

T R A I N I N G

Suzanne Vermaas is leerkracht op OBS
Meander in Groningen. Onlangs mochten

wij Suzanne interviewen over haar
ervaringen met KiVa. Ze vertelde ons met
veel enthousiasme over hoe zij op OBS

Meander werken met KiVa.

'Je moet ook openstaan voor nieuwe
ontwikkelingen in het onderwĳs.'



Hoe zie je KiVa terug bij jullie op school?

“Op OBS Meander is KiVa op verschillende

manieren zichtbaar. Zo worden er KiVa-hesjes

gedragen tijdens pleindienst, hangen er posters in

de gang en hangt het certificaat bij de voordeur.

Ik geef zelf één keer per week een KiVa-les van

ongeveer een kwartier aan mijn leerlingen. Als ik

aan de slag ga met KiVa trek ik altijd eerst het

KiVa-hesje aan. Elke les start ik met: ‘Kijk, ik trek

het hesje aan. Wat betekent dat ook alweer?’. Zo

langzamerhand weten ze dat allemaal.”

Hoe vind je het om met KiVa te werken in de

onderbouw?

“De kinderen vinden de KiVa-lessen erg leuk en

ze gedragen zich ook beter na zo'n les. Omdat ik

de regels wel wat veel vind voor groep 1 en 2

maak ik altijd drie regels samen met de kinderen

aan het begin van het schooljaar. Zo kan ik hier

altijd op terugvallen.”

K I V A  O P  S C H O O L  E N  I N  D E  K L A S

Heb je een leuke KiVa-ervaring? 

“Er komt wel één moment bij mij op, maar of het

een leuke uitkomst had dat weet ik niet. Ik dacht

wel: ‘Wat apart, dit is een leermoment’. We

hadden het net over de regel ‘we komen voor

elkaar op’ gehad in de groep. Dat is voor

kleuters een leuke, want ze willen elkaar altijd

helpen. Er was ruzie ontstaan en een jongetje

ging naast het meisje staan dat zich niet fijn

voelde; hij hielp haar. Toen liep ik er even heen

en zei: ‘Ik zie dat je voor haar opkomt, wat

goed!’. Dus dat jongetje was helemaal trots en

ik natuurlijk ook wel een beetje. Maar even later

waren ze met z’n tweeën een ander kindje aan

het buitensluiten. Zoiets blijft me dan wel bij.

Aan de ene kant leer je ze vaardigheden aan en

zie je positieve effecten, maar aan de andere

kant blijft het oefenen voor de kinderen en daar

hoort fouten maken ook bij. Het is een proces

en je moet als leerkracht dus scherp blijven en

bijsturen.”

B I J Z O N D E R E  E R V A R I N G

Suzanne vond dat de training een aantal mooie

eye-openers bevatte, zoals dat de kinderen elk

jaar een keer moeten ervaren hoe het is om

buitengesloten te worden. Ze merkt dat

leerkrachten die de training voor het eerst

bijwoonden een andere houding hebben

gekregen. “Voor de STARTtraining werden

meldingen van ouders over pestsituaties soms

wel eens afgewimpeld met ‘dat valt wel mee’ of ‘ik

zal er wel eens naar vragen’. Nu worden al deze

meldingen direct heel serieus genomen.”

'De training heeft er voor
gezorgd dat iedereen heel
enthousiast aan de start

van het nieuwe schooljaar
verscheen!'

'Wat apart, dit is een
leermoment!'



De metafoor van de stofzuiger door KiVa-trainer Freek Velthausz: “Je kunt het gebruik van KiVa vergelijken

met het gebruik van een stofzuiger. Je schaft de best geteste en krachtigste stofzuiger aan en je zet hem in je

huiskamer. Vervolgens gebeurt er niks, want je moet het ding wel aanzetten! Zo is het ook met KiVa, je moet

het wel aanzetten.

De stofzuiger kan nog zo krachtig zijn maar degene die de stofzuiger bedient heeft ook invloed op de kwaliteit

van het schoonmaken. Als je de zuigmond er niet afhaalt en op de knieën in de hoekjes het stof weghaalt,

krijg je geen optimaal resultaat. Met andere woorden: niet alleen de kwaliteit van de stofzuiger maar ook de

kwaliteit van degene die de stofzuiger bedient, bepaalt of het goed schoon wordt. KiVa is dan wel

wetenschappelijk effectief bevonden, maar het is de juf of meester die bepalend is voor het succes.

Daarnaast kun je niet vooruit stofzuigen. Je kunt niet zeggen: ‘Ik stofzuig in mei vier keer op een dag, want

dan hoef ik in juni niet te zuigen’. Nee, dan werkt het niet. Je moet, zeker als je huisdieren of een jong kind

hebt, elke dag stofzuigen. Zo is het ook met het werken met KiVa. Je moet iedere dag aandacht besteden aan

de sociale veiligheid en het sociaal emotionele proces in je groep. Je kunt niet vooruit werken, net zo min als

je niet kunt inhalen wat je hebt laten liggen. Wacht dus niet totdat er problemen zijn in je groep maar werk

preventief en structureel aan een goed sociaal emotioneel klimaat.

En tot slot houdt het stofzuigen nooit op. Over 10 jaar zijn we nog aan het stofzuigen!”

M E T A F O O R  V A N  D E  S T O F Z U I G E R

Suzanne is ook onderdeel van het KiVa-team. Het

KiVa-team vergadert periodiek, maakt de

jaarplanning en is aanwezig op de

regiobijeenkomsten. Ook zorgt het KiVa-team er

voor dat collega’s actief met KiVa aan de slag

blijven. “Het komt wel eens voor dat collega’s een

paar weken achter elkaar geen tijd besteden aan

KiVa in hun groep. De reden die hiervoor vaak

wordt genoemd is dat het goed gaat en dus niet

nodig is. Wanneer dit gebeurt vallen wij als KiVa-

team terug op de metafoor van de stofzuiger; die

hebben we behandeld in de STARTtraining van

Freek. Ze realiseren zich dan weer dat het

belangrijk is om consequent met KiVa te werken,

dus ook wanneer het goed gaat.”

“Wat wij als KiVa-team leuk zouden vinden is dat

kinderen ons ook kunnen benaderen mocht er

zich een pestsituatie voordoen, dus dat wij voor

kinderen ook zichtbaar zijn. Dit is iets waar wij nu

mee aan de slag gaan.”

K I V A - T E A M


