
 

 

Vacature 
Meewerkend teamleider KiVa 

 
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 om KiVa blijvend te verbeteren. 

Wat ga je doen? 
Met een klein, jong en ambitieus team wordt gewerkt aan het uitrollen van KiVa en andere (kleinere) 

interventies. In ons team zijn we gewend om verschillende taken uit te voeren en hiertussen snel te 

schakelen. De focus van je werk ligt op het coördineren van de uitrol en doorontwikkeling van KiVa 

en daarmee samenhangende kleinere interventies (waaronder Sterkwerk en GRIP&GLANS), alsmede 

het aansturen van het team van thans 6 personen (inclusief de teamleider). Werkzaamheden die je 

gaat uitvoeren zijn onder andere: 

 

Heb je slechts ervaring met een deel van de werkzaamheden of spreekt slechts een deel van de 

werkzaamheden jou aan? Solliciteer dan ook vooral. We gaan graag met je in gesprek! 

 

 

 

 

- Zorgdragen voor een goede dienstverlening aan KiVa-scholen;  
Denk hierbij aan strategieontwikkeling, signaleren en oplossen van problemen en het 

omzetten van wensen/behoeften in concrete acties. 

- Organiseren van nascholing voor trainers en scholen; 

- Contact onderhouden met externe partijen, zoals: trainers en wetenschappers; 

- Beheren van de KiVa-monitor; 

- Financiële administratie; 

- Uitvoeren van HR-taken, zoals: het aansturen en coachen van medewerkers en het 

voeren van evaluatie- en functioneringsgesprekken; 

- Voorzitten van vergaderingen en andere overlegmomenten; 

- Het maken van planningen, bewaken van de uitvoering ervan en het tijdig bijsturen; 

- Monitoren van kwaliteitschecks en het hieraan verbinden van acties; 

- Monitoren en coördineren van de uitrol van verschillende interventies en de 

voortgang van ontwikkelprojecten; 

- Rapporteren aan de directeur van SocioQuest over de uitvoering en voortgang van 

interventies en ontwikkelprojecten. 



 

 

Wie ben jij? 
 

- Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;  

- Je bent proactief, daadkrachtig en kunt zelfstandig werken. Daarnaast beschik je over een 

helikopterview en ben je een kei in organiseren. 

- Je hebt ervaring in het (coachend) leiding geven aan kleine en informele teams; 

- Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; 

- Je kunt snel schakelen tussen de verschillende werkzaamheden. 

De volgende zaken zijn een pré: 

- Affiniteit met bedrijfsvoering- en ontwikkeling. 

Wat kun je van ons verwachten? 
- Een inhoudelijke en uitdagende baan voor 32 uur per week in een jong, klein en informeel 

team; 

- Ongeveer één keer per maand een domibo (donderdagmiddagborrel); 

- Uitdaging en verantwoordelijkheid; veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven; 

- Flexibele werktijden en een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring; 

- Je kunt per direct beginnen. 

Solliciteren? 
Solliciteren kan tot 16 februari 2023 via info@kivaschool.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op 

met Theo van der Zee (tel. 06 23201594). Meer informatie? Kijk op www.kivaschool.nl.  
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