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Wat is KiVa? Waarom KiVa? 
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“We zijn er niet allemaal 
verantwoordelijk voor dat er wordt 

gepest, maar we zijn er wel allemaal 
verantwoordelijk voor dat het stopt.” 

 

De afkorting KiVa is afgeleid van 
de Finse woorden Kiusaamista 
Vastustava (tegen pesten). Het 
woord ‘kiva’ betekent ‘leuk’, 
‘fijn’ of ‘tof’. KiVa heeft als 
belangrijkste doel het 
welbevinden op school te 
versterken en pest- en 
cyberpestproblemen te voorkomen 
en op te lossen. KiVa-scholen 
zeggen van zichzelf dat ze een 
school willen zijn waarin iedereen 
het naar zijn zin heeft en waar er 

m.a.w. niet gepest wordt.  

Elke woensdag staat er een KiVa-
momentje gepland. 

 

Op school vinden we het 
belangrijk dat onze leerlingen zich 
goed voelen binnen de groep. Via 
preventieve maatregelen op 
school- en klasniveau proberen we 
hen een veilig en warm klimaat te 
bieden, te laten opgroeien in een 
positieve sfeer van verbondenheid 
en respect. We willen onze 
leerlingen veelvuldig kansen 
aanreiken om de nodige sociale 
vaardigheden te ontwikkelen.  

KiVa onderscheidt zich van vele 
andere antipestprogramma’s door 
de grote nadruk op de rol van alle 
leerlingen bij het stoppen van 
pesten.  

Afbeelding Nefke, Kiko, Flo 

 



 
 
 

Op stap met Kiko, 

Flo & Nefke 

Binnen 9 thema’s wordt tijdens KiVa- 

momentjes in de klas stap voor stap 

ingezoomd op een specifieke sociale 

vaardigheid. De kinderen worden hierbij 

begeleid door Kiko en Flo: twee vriendjes 

van Nefke die door de jaren heen mee 

groeien met de leerlingen. Samen leren 

we hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

iedereen zich goed voelt op school. 

 
Onder andere volgende thema’s komen 

elk schooljaar aan bod: 

 Samenwerken 

 Omgaan met gevoelens 

 Leren omgaan met verschillen 

 Pesten herkennen, signaleren en 

bespreekbaar maken 

 Oplossen van conflicten en 

pestsituaties 

Een belangrijk 

verschil… 
Een ongelukje 

 Per ongeluk 

 Meestal één tegen één 

 Iemand voelt zich slecht of heeft pijn 

 Eenmalig 

 
Ruziemaken 

 Er is iets gebeurd (aanleiding) 

 In twee richtingen 

 Je bent allebei boos 

 Eenmalig of steeds opnieuw 

 
Plagen 

 Om te spelen/lachen 

 In twee richtingen 

 Iedereen voelt zich er goed bij 

 Eenmalig of steeds opnieuw 

 
Pesten 

 Met opzet 

 Eén richting, één tegen allen 

 Iemand voelt zich slecht (gekwetst) 

 Steeds opnieuw 


