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2012-2017
KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse woord voor leuk of
fijn en het betekent tevens ‘leuke school’. Het programma is ontwikkeld aan de
Universiteit van Turku en begon in 2007 als wetenschappelijk experiment op 78
scholen. KiVa behaalde uitstekende resultaten in Finland: pesten werd effectief
tegengegaan en het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van leerlingen
namen sterk toe!

  
Gezien deze resultaten besloot het Ministerie van Onderwijs om KiVa in
Nederland op grote schaal te evalueren. Dit onderzoek liep van 2012 tot 2014 en
is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek richtte zich op
meer dan 200 klassen van 99 verschillende basisscholen. In het onderzoek is de
effectiviteit van KiVa aangetoond: KiVa versterkt de sociale veiligheid en gaat
pesten op school effectief tegen. In dit jaarverslag lees je de ontwikkeling van
KiVa in Nederland van 2012 tot 2017.

2012-2013

René �eens��a
onde�zoe��

Start onderzoek naar
KiVa in Nederland

Sep���b�� 2012

66 bas�ss�ho�en �aan
me� ���a we��en

33 bas�ss�ho�en
�n �on��o�e��oep

Dagblad van het Noorden: RUG start aanpak
pesten op scholen

Ok�o��r 2012

Eerste oktobermeting66 bass�s�ho�en d�e me� ���a
we��en on��an�en de �appo��en

ErvaringsbijeenkomstenS�ho�en �omen b�� e��aa� �oo�
nas�ho��n� en �n�e���s�e

Nov����r 2012

Nederland schriktHee� Nede��and wo�d� op�es�h���� doo�
de ze��moo�den �an �wee s�ho��e�en

Dec����r 2012

SCHOOLJAAR

S�aa�sse��e�a��s Sande� De��e� en
de ��nde�ombudsman p�esen�e�en
een p�an �an aanpa� �e�en pes�en
aan de Tweede �ame�

Plan van aanpak tegen
pesten

Ma�r� 2013

Plan van aanpak tegen pesten

Ap�i� 2013

Ervaringsbijeenkomsten
S�ho�en �omen b�� e��aa� �oo�
nas�ho��n� en �n�e���s�e

Me� 2013

Medescholieren: Fleur werd jarenlang
gepest

Twentse jongen (20) de dood in gepest

Eerste meimetingDe ee�s�e me� me��n� ��nd�
p�aa�s op de s�ho�en d�e me�
he� ���a-p�o��amma we��en

2013-2014

Bas�ss�ho�en we��en
een �aa� me� ���a

Extra materialen
Sep���b�� 2013

N.a.�. �eedba�� z��n
e� ma�e��a�en
on�w���e�d

Ok�o��r 2013

Oktobermeting

Ervaringsbijeenkomsten
S�ho�en �omen b�� e��aa� �oo�
nas�ho��n� en �n�e���s�e

Nov����r 2013

SCHOOLJAAR

Oprichting KiVa B.V.
Jan���i 2014

Feb����i 2014

Train-de-trainer

Ervaringsbijeenkomsten

Ap�i� 2014A��e ���a-��a�ne�s �omen b��
e��aa� �oo� nas�ho��n�

Goedkeuring NJi

Me� 2014

���a �s �oo��op�� �oed�e�eu�d
doo� he� N��

De �omm�ss�e hee�� ���a
beoo�dee�d a�s �oed doo�da�h�
�.a.�. zowe� �heo�e��s�he a�s
emp���s�he onde�bouw�n�

Beoordeling anti-pestprogramma’s

Meimeting

RIVM subsidie81 s�ho�en �����en subs�d�e �oo�
���a �oe�ewezen

Tweede druk
bovenbouwhandleidingen

Na he� doen �an aanpass�n�en op
bas�s �an �eedba�� �an s�ho�en
de �weede d�u� �an de
bo�enbouwhand�e�d�n�en

 (1.000 s�u�s)

Jun� 2014

Eerste scholen getraind
in KiVa

�oo� he� ee�s� wo�den e� s�ho�en
�e��a�nd �n ���a zonde� da� d��
�n he� �e�en �an he� onde�zoe�
naa� ���a s�aa�

He� be��o� een �en��a�e ��a�n�n�,
maa� �e�enwoo�d�� wo�den de
START��a�n�n�en op de s�hoo� ze��
�e�e�en.

Afronding onderzoek
KiVa

Jul� 2014

���a �s e��e���e� en zo��� �oo�
een p�e����e� en �e����e�
s�hoo����maa� waa��n ��nde�en
so��aa� �aa�d��e� z��n

Pes�en neem� me� 63% a�

Vermindering van pesten op KiVa-scholen

Theo �an de� �ee s�a�� de
���a B.�. samen me� �ee��e
R��n��es.

SCHOOLJAAR

Eerste KiVa-conferentie

Sep���b�� 2014
Op 10 en 17 sep�embe� 
wo�den de ee�s�e ���a-
�on�e�en��es �eo��an�see�d

T��dens de �on�e�en��es �s
aanda�h� �oo� �e�s�h���ende
onde�we�pen zoa�s ��be�pes�en,
oude�be��o��enhe�d o� med�a
w��she�d

Financiële ondersteuning
Fonds1818

Nov����r 2014

Fonds1818 b�ed� s�ho�en en
s�hoo�bes�u�en ��nan��ë�e
onde�s�eun�n� �oo� onde� ande�e
���a.

Informatie over Fonds1818

Ok�o��r 2014

Train-de-trainer

Oktobermeting

Ervaringsbijeenkomsten

Nov����r 2014

Scholingsbijeenkomsten
geregistreerd bij
Registerleraar

Dec����r 2014
Lee���a�h�en �unnen deze
nas�ho��n�en �n hun e��en 
on��ne �e��s�e� ops�aan en
h�e��oo� ‘pun�en’ on��an�en.

De webshop is online

Jan���i 2015

STARTtrainingen in
Groningen en Utrecht

René Veenstra ontvangt
Vici-beurs

Feb����i 2015
René �eens��a �s één �an de
���� G�on�n�se we�ens�happe�s
d�e deze beu�s on��an�� en deze
beu�s �s bedoe�d om pes�en
�e�de� �e onde�zoe�en.

Prestigious VICI grant René Veenstra Train-de-trainer

Ervaringsbijeenkomsten

RIVM subsidie

Meimeting

In �o�aa� doen 70 s�ho�en een
aan��aa� �oo� ���a. He�aas �s
e� �e we�n�� �e�d bes�h��baa�
b�� de Gezonde S�hoo� en wo�d�
de subs�d�e aan 28 �an hen
�oe�e�end.

Me� 2015

NRO stelt 1 miljoen euro
beschikbaar voor
onderzoek

In 2014 we�den �an de 61 an��-
pes�p�o��amma’s 9 �oo��op��
�oed�e�eu�d (waa�onde� ���a) en
hebben e� ��e� po�en��e. �an deze
de���en an��-pes�p�o��amma’s �aa�
he� NRO, op �e�zoe� �an he�
m�n�s�e��e �an O�W, ��en 
nade� onde�zoe�en op de
emp���s�he onde�bouw�n� en
e��e��en.

Onderbouw materiaal
gereed

�ana� sep�embe� 2015 �unnen
s�ho�en s�hoo�b�eed me� ���a aan
de s�a� �aan. Naas� ma�e��aa�
�oo� de bo�enbouw �s e� nu oo�
ma�e��aa� �oo� de onde�bouw
on�w���e�d.

Tevredenheidsonderzoek
alle KiVa-scholen

Jun� 2015

Training leerkrachten
onderbouw

De �ee���a�h�en d�e 
we��en �n de onde�bouw �an
s�ho�en d�e me� ���a we��en,
�unnen z��h aanme�den �oo� een
��a�n�n� �an één m�dda� waa�b��
ze �n�o�ma��e �����en o�e� he� 
���a-�eda�h�e�oed en de ���a-
�essen �n de onde�bouw.

Eindrapport KiVa
aangeboden aan

 Tweede Kamer

Aug����s 2015
In au�us�us 2015 �s he�
e�nd�appo�� �an he�
e��e��onde�zoe� naa� ���a
aan�eboden aan de Tweede �ame�.
���a �s �n Nede��and he� ee�s�e
an��-pes�p�o��amma da� bewezen
e��e���e� �s.

KiVa is effectief bevonden!

Wet Veiligheid op school 

Aug����s 2015
Me� �n�an� �an au�us�us 2015 z��n
s�ho�en �n he� p��ma�� en
�oo���eze� onde�w��s �e�p���h�
zo�� �e d�a�en �oo� een �e����e 
s�hoo�.

Wet Veiligheid op school

Ronald Kielman komt het
team versterken

Rona�d ��e�man �om� he� �eam �an
���a �e�s�e��en. H�� wo�d� 
aansp�ee�pun� �oo� a��e s�ho�en
d�e ��aa� me� ���a w���en �aan
we��en.

2014-2015

A�s een s�hoo� ���a �wee �aa� �an� op de
�u�s�e man�e� �nze�, wo�d� deze s�hoo�
een �e�e������ee�de ���a-s�hoo� Eerste KiVa-scholen

gecertificeerd

Sep���b�� 2014

2015-2016

Er starten 64 scholen
met KiVa

Sep���b�� 2015

SCHOOLJAAR

Hanswee�� �s he� ee�s�e do�p �n 
Nede��and da� pes�en aanpa�� op
een ��oo�s�ha���e man�e� �n
samenwe���n� me� s�ho�en,
��nde�op�an�, �emeen�e en
�e�en���n�en.

De R���sun��e�s��e�� G�on�n�en
en he� N�� hebben de modu�e
‘Samen me� oude�s we��en aan een
���ne s�hoo�’ on�w���e�d. Deze
modu�e bes�aa� u�� een ��a�n�n�
�oo� �ee���a�h�en p�us een
�oo���� me� a��e��e� ma�e��a�en, 
a������e��en en we���o�men om
e��oo� �e zo��en da� oude�s
a���e� b�� de s�hoo� wo�den
be��o��en.

Ok�o��r 2015

Onderzoek module
Ouderbetrokkenheid

Oktobermeting

KiVa effectief bevonden
door het NJi

Naj��� 2015

Ervaringsbijeenkomsten
Nov����r 2015

In me� 2014 we�d ���a
�oo��op�� �oed�e�eu�d doo� 
he� N�� en �n he� na�aa� �an
2015 �s ���a doo� he� N��
e��end a�s e��e���e� 
�e�en pes�en.

Tevredenheidsonderzoek
monitor

Dec����r 2015

Centrale STARTtrainingen

Marjolein Rispens komt
het team versterken

Feb����i 2016
Ma��o�e�n �aa� samen me� �ee��e
a��e s�ho�en d�e a� me� ���a
we��en h�e�b�� onde�s�eunen.

Train-de-trainer

Leskist Rik de Pauw

Jun� 2016
Me� R�� de Pauw wo�d� aan�es�o�en
op de ��aa� �an s�ho�en naa� mee�
�as�baa� en �on��ee� ma�e��aa�
�oo� de ��eu�e���oepen. He� �s
een �es��s� �oo� �ee���n�en �an
��oep 1 �/m 4 en �s een
aan�u���n� op he� hu�d��e ���a-
ma�e��aa� �oo� de onde�bouw.

Leskist Rik de Pauw

KiVa actief op Facebook

Jun� 2016

Facebook-pagina KiVa

HOERA! KiVa is 10 jaar!

RTV Noord: Fins anti-pestprogramma
werkt ook in Nederland

Tweede KiVa-conferentie

KiVa-dorp Hansweert

Nu.nl: Project tegen pesten breidt zich uit

Train-de-trainer

NJi: Anti-pestprogramma is effectief

Jan���i 2016

Ervaringsbijeenkomsten

Ap�i� 2016

Nieuwe materialen voor
de onderbouw

Me� 2016

Meimeting
Deze �ee� �s e� �oo� he� ee�s�
oo� de mo�e����he�d da� de
�ee���n�en u�� de onde�bouw een
��a�en���s� �n�u��en o�e� 
hun we�be��nden, �e�a��es �n de
��as en pes��ed�a�.

2016-2017

Teamtraining verdeeld
over 3 dagen

Er starten 48 scholen
met KiVa

Sep���b�� 2016

SCHOOLJAAR

De START��a�n�n� wo�d� �ana�
d�� momen� �e�dee�d o�e� d��e
��a�n�n�smomen�en. S�ho�en
�����en één he�e da� ��a�n�n�
�e�o��d doo� �wee �ee� een
da�dee�.

Maya Garate Gamboa
komt het team
versterken

Train-de-trainer

Informatiefilm KiVa
Ma�r� 2017

Ma�a Ga�a�e Gamboa �aa� ���a
onde�s�eunen op he� �eb�ed �an
(on��ne) ma��e��n�.

Ervaringsbijeenkomsten

Meimeting

Derde KiVa-conferentie

KiVa op de NOT!

Me� 2017

KiVa-monitor
goedgekeurd door de
Onderwijsinspectie

Jun� 2017

Nieuwsbrieven voor
ouders

�oo� zowe� de onde�- a�s de
bo�enbouw �s e� pe� �hema een
n�euwsb��e� op�es�e�d d�e doo�
de s�ho�en naa� de oude�s
�e�s�uu�d �an wo�den.

Mini collegetour
René Veenstra

René �eens��a �ee�� een 
�o��e�e aan �ee���n�en �an
��oep 7 en 8 �an de
bas�ss�hoo� o�e� pes�en.

Train-de-trainer

Oktobermeting

Ok�o��r 2016

Ervaringsbijeenkomsten

Nov����r 2016

Module 'Samen maken
we er een fijne school
van' effectief

Dec����r 2016
De modu�e b����� e��e���e� �n
he� be��e��en �an de oude�s b��
de s�hoo� en he� �e�en �an
hand�a��en aan �ee���a�h�en om
oude�s �e be��e��en b�� de
s�hoo�.

Centrale STARTtraining

Jan���i 2017

KiVa staat op de
Nationale
Onderwijstentoonstelling

Feb����i 2017

���a maa�� een �n�o�ma��e�e
���m waa��n �e�s�h���ende
onde�we�pen wo�den �oe�e���h�.

Informatiefilm KiVa

Tevredenheidsonderzoek
Ap�i� 2017

De Onde�w��s�nspe���e �eu�� de
���a-mon��o� �oed �oo� he�
me�en �an de so��a�e �e����he�d
op s�hoo�. Doo� �eb�u�� �e
ma�en �an de ���a-mon��o�
�o�doen s�ho�en dus aan de
we��e����e �e�p���h��n� om de
so��a�e �e����he�d �an 
�ee���n�en �e mon��o�en

Mini collegetour
René Veenstra

Lange termijn effecten KiVa

2017-2018

Er starten 46 scholen
met KiVa

Sep���b�� 2017

Me� �n�an� �an s�hoo��aa� 2017-
2018 s�a��en a��e pa����en d�e
we��en me� de �eu�d me� he� ���a-
p�o��amma. He� be��e�� h�e� n�e�
a��een bas�ss�ho�en, maa� oo� de 
p�aa�se����e spo���e�en���n� en de
�emeen�e.

Aanvullend katern
bovenbouw:
Klasse!Vergadering

Toolkit
Ouderbetrokkenheid
beschikbaar voor scholen

SCHOOLJAAR

Schiermonnikoog wordt
eerste KiVa-eiland

Omrop Fryslan: Schiermonnikoog begint
met campagne voor 'pestvrij eiland'

Nieuwe Dockumer Courant: Schiermonnikoog
eerste KiVa-eiland van Nederland

RUG: Heel Schiermonnikoog aan de slag
met KiVa-programma voor sociale
veiligheid

Me� de ��asse!�e��ade��n� ���� de
�e�an�woo�de����he�d b�� de ��as en
ma� de ��as ze�� bes��ss�n�en nemen
o�e� �oo�s�e��en �anu�� de ��oep.
Op deze man�e� �e�en ��nde�en om �e
�aan me� �e�s�h���ende men�n�en
b�nnen de ��oep en daa�naas� �e�en
ze hoe ze samen �o� een
demo��a��s�h bes�u�� �unnen �omen

De Klasse!Vergadering

Een n�euwe �oe�oe��n� op he� ���a-
p�o��amma de modu�e
Oude�be��o��enhe�d. He� �s be�an�����
om oude�s �e be��e��en b�� he�
�e�s�e��en �an de so��a�e �e����he�d
en he� �e�en�aan �an pes�en op
s�hoo�. 

De toolkit  Ouderbetrokkenheid

Nieuwe handleidingen
voor de bovenbouw

���a �aa� de hand�e�d�n�en �oo� de
bo�enbouw u���e�en �n een mu��omap,
zo �unnen �ema��e���� n�euwe �a�e�nen
wo�den �oe�e�oe�d. Daa�naas� z��n e�
�nhoude���� d�n�en �e�be�e�d waa�b��
we de �eedba�� �an de s�ho�en zo�ee�
mo�e���� hebben �e�we���.

Nieuwsbrief met
energizers naar KiVa-
scholen verstuurd

Mini collegetour René
Veenstra

Train-de-trainer

Ok�o��r 2017

Centrale STARTtraining

Nieuwe praatplaten
beschikbaar

Nieuw!
Regiobijeenkomsten

Me� �n�an� �an he� s�hoo��aa� 2017-
2018 ma�en de e��a��n�sb��een�oms�en
en de �on�e�en��e p�aa�s �oo� de
�e��ob��een�oms�en. De bedoe��n� �s
da� deze b��een�oms�en d��h�b�� de
s�ho�en wo�den �eo��an�see�d en een
s�e�� �nhoude���� �a�a��e� hebben.

KiVa-monitor in lijst
goedgekeurde
instrumenten

Dec����r 2017
�ana� 7 de�embe� s�aa� de ���a-
mon��o� �n he� ���s��e me�
�oed�e�eu�de �ns��umen�en �oo� he�
me�en �an de so��a�e �e����he�d op
s�hoo�.

KiVa-monitor goedgekeurd meetinstrument

Nieuwe poster met
KiVa-regels

Bekijk de poster in onze webshop!

118 gecertificeerde
KiVa-scholen

Deze s�ho�en ze��en ���a dus op de
�u�s�e man�e� �n en we��en �wee �aa�
o� mee� me� he� ���a-p�o��amma. In
�o�aa� we��en 308 bas�ss�ho�en �n
Nede��and me� ���a.

KiVa IN CIJFERS

138 ervaringsbijeenkomsten 8 regiobijeenkomsten

8 meetmomenten onder leerlingen 1288 onderbouwgroepen

Ruim 60.000 leerlingen krijgen
 KiVa-les

1328 bovenbouwgroepen

17 KiVa-trainers 306 KiVa-scholen

124 gecertificeerde
KiVa-scholen

868 ouders die
de nieuwsbrief

ontvingen

TERUGBLIK 2012-2017
Al met al kan worden teruggekeken op een aantal mooie jaren voor
KiVa. Het aantal KiVa-scholen blijft groeien en daarnaast wordt er
voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe materialen.

VOORUITBLIK 2018-2019
De komende jaren zal KiVa zich blijven ontwikkelen. Er zal worden
gewerkt aan een multomap voor de onderbouw, er zullen extra
oefeningen en werkvormen worden ontwikkeld bij de verschillende 
thema’s en daarnaast worden er nieuwe energizers beschikbaar
gesteld. Samen maken we er een fijne school van!

http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/CV/Info%20Dutch/dvhn.pdf
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2013%20Planvanaanpaktegenpesten.pdf
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/medescholieren-fleur-werd-jarenlang-gepest
http://www.ppsw.rug.nl/~veenstra/CV/Info%20Dutch/dvhn.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Beoordeling-anti-pestprogrammas.pdf
https://www.rug.nl/news/2015/09/vermindering-van-pesten-op-kiva-scholen
http://www.fonds1818.nl/
https://www.rug.nl/gmw/sociology/news/prestigious-vici-grant-rene-veenstra
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/08/26/eindrapportage-signaleren-en-tegengaan-van-pesten-het-kiva-antipestprogramma
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school
http://webshop.kivaschool.nl/product/11/leskist-rik-de-pauw
https://www.facebook.com/kivaschool/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/153979/Fins-anti-pestprogramma-werkt-ook-in-Nederland
https://www.nu.nl/beveland/4205509/project-pesten-breidt-zich.html
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/KiVa
https://www.youtube.com/watch?v=t4jXr3Oy4nE
https://www.youtube.com/watch?v=ceUeUotFRNw
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/755478-schiermonnikoog-begint-met-campagne-voor-pestvrij-eiland
http://www.nieuwedockumercourant.nl/nieuws/61277/schiermonnikoog-eerste-kiva-eiland-van-nederland/
https://www.rug.nl/gmw/sociology/news/heel-schiermonnikoog-aan-de-slag-met-kiva-programma-voor-sociale-veiligheid
http://webshop.kivaschool.nl/product/12/kiva-katern-de-klassevergadering
https://www.onderwijsenouders.nl/toolkit/
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/toezicht-op-naleving-zorgplicht-sociale-veiligheid-op-school
http://webshop.kivaschool.nl/product/13/poster-met-kiva-regels

