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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 in het jaar 2018. We kijken terug op een jaar vol ontwikkeling,
van zowel het programma als binnen het team van KiVa. We hebben zin om er in
2019 een te gek jaar van te maken!

2018

We be��nnen he� n�euwe �aa� me�
een �e��ass�n� �oo� a��e ���a-
s�ho�en! De s�ho�en on��an�en
a��emaa� een ���a-pos�e� me� de
�e�e�s �oo� de bo�enbouw.

Nieuwjaarspresentje

Jan���i 2018

Feb����i 2018

Train-de-trainer

KIVA IN HET
JAAR

Op 12 en 13 �eb�ua�� �ond 'T�a�n-de-
��a�ne�' p�aa�s. T��dens deze �wee
da�en wa�en ��a�ne�s, p�o�ess�ona�s en
onde�zoe�e�s �an de R���sun��e�s��e�� 
G�on�n�en aanwez��.  He� �ehe�e ���a-
��a�e�� �s onde� de �oep �enomen,
�����s�h be�e�en en de pun��es z��n op
de ‘�’ �eze�.

Yoe�� be��n� z��n s�a�e b�� ���a. H��
�aa� ���a o.a. he�pen me� de
�oo�be�e�d�n�en �an de n�euwe webs��e
en doe� onde�zoe� naa� de A�G-
we��e��n�.

De Amsterdamse
Scholenbeurs

Ma�r� 2013

Monitortraining

De aanme�d�n� �oo� de Ams�e�damse
S�ho�enbeu�s �s �eopend. He� doe� �an
de Ams�e�damse s�ho�enbeu�s �s da�
s�ho�en be�e� z��n �oe�e�us� om a��es
u�� hun �ee���n�en �e ha�en

Week van de
Lentekriebels!

In maa�� �s oo� de �aa�����se Wee� �an
de Len�e���ebe�s! D�� �aa� me� he�
�hema 'Ande�s?!'. De nad�u� �a� op
d��e�s��e�� en Thema 4 �an de
onde�bouwhand�e�d�n� �an ���a s�oo�
h�e� moo� op aan.

Op 28 maa�� o��an�see�de ���a de
ee�s�e mon��o���a�n�n� �n Assen. E�
b�ee� mee� behoe��e aan �e z��n. Deze
��a�n�n� wo�d� nu �wee �ee� pe� �aa�
aan�eboden �n mee�de�e p�aa�sen �n he�
�and.

E� ��nd� op 4 ap��� opn�euw een
mon��o���a�n�n� p�aa�s! Deze �ee�
wo�d� de ��a�n�n� �e�e�en �n
Ame�s�oo��.

Monitortraining
Ap�i� 2018

KiVa in het
Jeugdjournaal

U�� he� onde�zoe� ‘Wa� We��� Te�en
Pes�en’ �s opn�euw �eb�e�en da� he�
���a-p�o��amma e��e���e� �s b�� de
aanpa� �e�en pes�en!

Nieuwe wetgeving: AVG

Naa� aan�e�d�n� �an he� onde�zoe�
hee�� NOS �eu�d�ou�naa� een ��em
�emaa�� o�e� an��-pes�p�o��amma’s. �e
z�e� �n he� ��em ���a-s�hoo� de
Ho��zon u�� Hame�en d�e bez�� �s me�
een ���a-�es. ��nde�en �e��en u��
waa�om ���a zo ���n/e��e���e� �s en de
d��e��eu� �e�� u�� waa�om de s�hoo�
�oo� ���a hee�� �e�ozen.

Onderzoek: Wat Werkt
Tegen Pesten?

Me�  2018

Onderzoek: Wat Werkt Tegen Pesten?

KiVa in het Jeugdjournaal

E� �s een n�euwe p���a��we� �n�e�oe�d.
�oo� zowe� ���a a�s ���a-s�ho�en zo���
d�� e��oo� da� �e�ande��n�en nod��
z��n. �o moe� e� onde� ande�e een
�e�we���n�so�e�een�oms� wo�den a��e-
s�o�en. 

 
Samen me� onze Be���s�he ���a-pa��ne�
�s e� een �nsp��a��eda� �n An�we�pen
�eo��an�see�d.

Samenwerking België

Koppeling KiVa en ZIEN!
Jun�  2018�ana� nu hebben ���a en �IEN! een

�oppe��n�. �IEN! hee�� een hand��
o�e�z��h� �emaa�� waa��n s�aa� me�
we��e ���a-�essen �e aan de
�aa�d��heden �an �IEN! we���.

De aan�u��ende we���o�men z��n a�!
�oo� zowe� de onde�- a�s bo�enbouw
z��n mee� dan 30 n�euwe we���o�men
on�w���e�d! Pe� �hema z��n e� d��e
n�euwe we���o�men on�w���e�d. Deze
we���o�men wo�den aan s�ho�en
�e�s��e�� ���dens de �e��o-
b��een�oms�en en z��n oo� �e bes�e��en
�n de webshop.

De nieuwe werkvormen voor de onder- en
bovenbouw

Op 9 �u�� we�d e� doo� de
R���sun��e�s��e�� G�on�n�en een
��nde��o��e�e �eo��an�see�d �n
samenwe���n� me� B�b��one� G�on�n�en.
Gedu�ende de da� we�d e� aan de s�a�
�e�aan me� een �hema. P�o�esso� René
�eens��a behande�de he� �hema 'De Pes�
aan Pes�en'.

Aanvullende
werkvormen voor de
onder- en bovenbouw

Kindercollege: De Pest
aan Pesten

Op 1 au�us�us hee�� ���a, �an a��e
s�ho�en d�e daa� �oes�emm�n� �oo�
hebben �e�e�en, de da�a o�e� de
so��a�e �e����he�d op de s�ho�en aan
de Inspe���e �an he� Onde�w��s
aan�e�e�e�d. �o �o�doen deze s�ho�en
aan de we�!
 
De START��a�n�n� en de nas�ho��n�
op�enomen �n he� n�euwe, de��n���e�e
�e�a�en�e��s�e�. Deze ��a�n�n�en
s�onden a� �n he� ����w�����e
�e��s�e�. 

Data naar de Inspectie
van het Onderwijs

Aug����s 2018

Jul� 2018

De STARTtraining en
nascholing opgenomen in
het Lerarenregister

Roos Talsma begint aan
haar stage

Roos Ta�sma be��n� aan haa� s�a�e b��
���a. �e za� ���a �aan onde�s�eunen op
he� �eb�ed �an ma��e��n� en doe�
onde�zoe� naa� he� sa�esp�o�es.

40 nieuwe KiVa-scholen!
Sep���b�� 2018

E� s�a��en wee� 40 n�euwe s�ho�en me�
���a. We wensen �ede�een �ee� p�ez�e�
me� ���a!

D�. Hu��s�n� ������ subs�d�e �an he�
NRO �oe�e�end om een p�o��amma m.b.�.
so��a�e �e����he�d �e �aan on�w���e�en
�oo� he� �oo���eze� onde�w��s. W��
z��n ��o�s!

Subsidie voor KiVa in het
voortgezet onderwijs

We hebben een n�euwe �o��e�a b��
���a: Ma���e �a�ma. De �omende ���d
�aa� Ma���e de �a�en �an Ma��o�e�n
o�e�nemen. Wannee� �ee��e me�
zwan�e�s�haps�e��o� �s, za� Ma���e oo�
de �a�en �an �ee��e o�e�nemen.

Marije komt ons team
versterken

De �e��ob��een�oms�en z��n �an s�a��
�e�aan! He� �hema d�� �aa� was ���a
XL: ��a�h�en bunde�en. He� p�o��amma
bes�ond u�� een �ez�n� doo� een
onde�zoe�e� en een �e�haa� �an Pe�e�
de ���es da� we�d onde�s�eund doo�
a��eu�s.

Regiobijeenkomsten

�an 17 �/m 21 sep�embe� was de Wee�
�e�en Pes�en. D�� �aa� hee�� de wee�
he� �hema: Laa� �e z�en. T��dens deze
wee� �wam René �eens��a opn�euw �n he�
n�euws! RT�-Noo�d hee�� een ��a�men�
u���ezonden om aanda�h� �e �e�en aan
pes�en. In deze u��zend�n� �e��e��
René �eens��a da� he� �oed �s da�
s�eeds mee� ��nde�en he� ���n ��nden
op s�hoo�, maa� da� he� no� �een �eden
�s om �e �u��hen.

Week Tegen Pesten

Fragment RTV-Noord Week Tegen Pesten

Oktobermeting
Ok�o��r 2018

Op 1 o��obe� �s de o��obe�me��n� �an
s�a�� �e�aan! D�� �ee� doen e� oo� een
aan�a� s�ho�en mee d�e meewe��en aan
een onde�zoe� �an de R���sun��e�s��e��
G�on�n�en: P�an B. De un��e�s��e��
onde�zoe��  hoe �ee���a�h�en de
�appo��en �eb�u��en, we��e a���es z��
�nze��en en waa�om.

Op 1 en 2 o��obe� we�d de
START��a�n�n� �oo� n�euw pe�sonee�
d�u� bezo�h� doo� �ee���a�h�en �an 29
�e�s�h���ende s�ho�en.

Op 2 o��obe� �s e� opn�euw ��a�n-de-
��a�ne� �eo��an�see�d. Thema's d�e
we�den behande�d z��n: 'Hoe �an ���a
�e�be�e�d wo�den' en 'Hoe zo��en we
e��oo� da� a��e ��a�ne�s op één ���n
z���en?'

De mon��o��appo��en hebben een n�euwe
�a�-ou� �e��e�en. De �a�-ou� pas� nu
mee� b�� de ���a-hu�ss����.

He� �hema �an De ��nde�boe�enwee� was
d�� �aa�: '���ends�hap: �om e�b��!' Op
so��a� med�a hebben we de s�ho�en ��ps
�e�e�en �oo� �eu�e boe�en b�� d��
�hema.

STARTtraining voor nieuw
personeel

Train-de-trainer

Nieuwe lay-out
monitorrapporten

De Kinderboekenweek

Monitortraining
Nov����r 2018

Op 7 en 21 no�embe� z��n e�
mon��o���a�n�n�en �e�e�en. D�� �ee� �n
Oss en Haa��em. Aanwez��en �ee�den �n
één m�dda� de �appo��en �e �ezen,
�n�e�p�e�e�en, de �ou��n� b�nnen he�
�eam �oed a� �e s�emmen en a���es aan
de �appo��en �e �e�b�nden.

���a hee�� wee� n�euw ma�e��aa�
on�w���e�d: een pos�e� �oo� de
onde�bouw me� de ���a-�e�e�s. De
pos�e� �s �e��e����baa� me� de pos�e�
�an de bo�enbouw en �ana� �anua�� �e
bes�e��en �n de webshop.

Poster voor de
onderbouw

De onderbouwposter bestellen

Nieuwe Rik de Pauw-
leskisten

Dec����r  2018
E� �o��en wee� 100 n�euwe �es��s�en
R�� de Pauw �an de band! W���en �u���e
op s�hoo� oo� zo’n �es��s� hebben?

Leskist Rik de Pauw bestellen

D�� �aa� z��n e� maa� ��e�s� 84
�e�e������ee�de s�ho�en d�e een
(n�euw) �e������aa� mo�h�en on��an�en.
In �o�aa� z��n e� nu a� 159 s�ho�en
�e�e������ee�d! Bas�ss�hoo� He�
B�o��and u�� Noo�s�hes�hu� mo�h� d��
�aa� oo� een �e������aa� on��an�en en
haa�de h�e�mee he� n�euws!

500 likes op Facebook!

We hebben de 500 ���es op onze
Fa�eboo�pa��na! T��d �oo� een �eu�e
w�na���e. ���a-s�ho�en �unnen een
s�oep�e�e� w�nnen �oo� op he�
s�hoo�p�e�n.

84 gecertificeerde
scholen!

Het Blokland ontvangt KiVa-certtificaat!

KIVA IN CIJFERS

138 ervaringsbijeenkomsten 16 regiobijeenkomsten

10 meetmomenten onder leerlingen 1485 onderbouwgroepen

Ruim 60.000 leerlingen krijgen
 KiVa-les

1419 bovenbouwgroepen

15 KiVa-trainers 334 KiVa-scholen

159 gecertificeerde
KiVa-scholen

70 scholen die
met Leskist Rik

de Pauw werken

https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2233313-veel-anti-pestprogramma-s-werken-niet-tegen-pesten.html
http://webshop.kivaschool.nl/
https://www.rtvnoord.nl/media/64882/De-pest-aan-pesten
http://webshop.kivaschool.nl/product/19/poster-met-kiva-regels-onderbouw
http://webshop.kivaschool.nl/product/11/leskist-rik-de-pauw
https://regionieuwshoogeveen.nl/7399/n-bs-het-blokland-ontvangt-kiva-certificaat/

