Vacature KiVa-trainer/adviseur
werkgebied Noord-Nederland
Wat is KiVa?
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het
tegengaan van pesten op basisscholen. Het is de missie van KiVa om kinderen in Nederland een fijne schooltijd te
bieden waarin pesten zo min mogelijk voorkomt. Als er wel wordt gepest zetten we de kracht van de groep in om
dit zo goed mogelijk op te lossen. KiVa is onderdeel van SocioQuest BV dat nauw samenwerkt met
wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen om KiVa blijvend te verbeteren.

Wat ga je doen?
Als KiVa-trainer/adviseur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van trainingen en het begeleiden van scholen.
Je traint voornamelijk onderwijskrachten. Het aantrekken van nieuwe KiVa-scholen hoort ook bij je takenpakket.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Geven van voorlichtingen over KiVa;
Intake scholen;
Voorbereiden en uitvoeren van KiVa-trainingen;
Overdragen van kennis (o.a. theorie en achtergronden van KiVa);
Aanleren en trainen van vaardigheden (o.a. geven van de KiVa-lessen, groepsgesprekken en steungroepaanpak);
Casuïstiek.
Nazorg scholen (contact onderhouden, begeleiden etc.).

Wie ben jij?
-Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
-Je hebt voor de functie relevante trainingen en opleidingen gevolgd en afgerond;
-Je hebt affiniteit met het (primair) onderwijs;
-Hebt aantoonbare expertise op het gebied van het trainen van scholen, bij voorkeur op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen;
-Je hebt ruime werkervaring in een soortgelijke functie of beschikt over voor de functie ruime relevante werkervaring in een
andere functie;
-Je bent klantgericht. Je bent in staat te achterhalen waar een school staat, wat deze nodig heeft en stemt daar je
dienstverlening op af;
-Je bent vakbekwaam, positief, flexibel, praktijkgericht en overtuigend;
-Je werkgebied is voornamelijk Noord-Nederland en hebt bij voorkeur een eigen scholennetwerk;
-Je bent minimaal 16 uur en maximaal 32 uur per week beschikbaar.

Wat kan je van ons verwachten?
Een inhoudelijke en uitdagende baan in een jong, klein en informeel team;
Contract voor één jaar met uitzicht op een vast contract. Ben je ZZP’er en wil je vanuit
die rol aan de slag als KiVa-trainer? We gaan graag met je in gesprek om de
samenwerkingsmogelijkheden te bespreken;
Marktconform salaris.

Solliciteren kan tot 1 mei 2022. Neem contact op met Marjolein Rispens (marjolein@kivaschool.nl / 050 363 9354).
Meer informatie? Kijk op www.kivaschool.nl.

