
 

 WIJ ZIJN EEN KiVaSCHOOL 

  

1. Wat is KiVa? 

KiVa is het Finse woord voor ‘leuk’ of ‘fijn’. 
Het is ook de naam van een Fins antipestprogramma, het enige antipestprogramma dat 
wetenschappelijk onderbouwd is en ontwikkeld is aan de universiteit van Turku in Finland. 

KiVa is meer dan een antipestprogramma. Het uiteindelijk doel van de KiVa-werking is om samen 
(leerlingen – leerkrachten – ouders) een aangename school te maken waar iedereen zich goed 
voelt en daardoor kan ontwikkelen tot fijne, sociale kinderen. 
KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het 
ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf 
en anderen. 

 

Sociale vaardigheden en sociaal emotionele 
ontwikkeling 
KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals 
pesten effectief voorkomen. KiVa werkt dus preventief, maar het programma kent ook curatieve 
onderdelen voor wanneer er zich toch problemen voordoen. Soms wordt KiVa een anti-
pestprogramma genoemd, maar daarmee wordt het programma eigenlijk tekort gedaan. KiVa is 
inderdaad effectief tegen pesten, maar het is nog veel meer dan dat! 

De oplossing in de groep 
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals 
pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet 
iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel 
verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. 
KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne 
school van! 

Schoolbreed programma 
KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle klassen van de 
basisschool. Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en 
individueel niveau combineert. Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin 



wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa 
onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau 
gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de 
leerlingen. Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest 
effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan. 

Preventief en curatief 
KiVa kenmerkt zich door een preventieve aanpak, maar het programma kent ook curatieve 
onderdelen. Het preventieve gedeelte van KiVa richt zich op positieve groepsvorming. Doordat er 
met KiVa positieve groepsnormen worden gecreëerd, ontstaat er een sociaal klimaat waarin 
negatief gedrag niet past. Positief gedrag wordt door de groep gestimuleerd, negatief gedrag 
wordt collectief afgekeurd. Daardoor vertonen leerlingen minder negatief gedrag, zoals pesten of 
grensoverschrijdend gedrag. En deze aanpak werkt: het NJi heeft KiVa als beste beoordeeld. 
Daarnaast kent KiVa curatieve aspecten, zoals de steungroepaanpak en de herstelmethode. 

 

2. KiVa en ouders 

De ouders zijn een belangrijke partner in de opvoeding van onze leerlingen. Ook voor het 
welslagen van KiVa is een goede samenwerking met ouders van essentieel belang. 
Daarom vinden we het belangrijk om jullie, de ouders, vanaf het begin goed mee te betrekken bij 
de KiVa-werking. 
We nodigen ouders uit om samen met hun kind(eren) de KiVa-game te spelen en samen te 
bespreken wat er rond KiVa gebeurt op onze school. 
Ook verwijzen we ook graag naar de KiVa-website waar een pagina volledig aan de ouders is 
gewijd. Op die pagina vinden jullie ook een digitale oudergids, die jullie meer info verschaffen 
over pesten en wat je als ouder kan doen wanneer je kind (mee-)pest of gepest wordt. 

Via volgende link komen jullie op de website van KiVa waar jullie alles kunnen lezen over de 
KiVa-werking: www.kivaschool.be 

  

 


