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INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS
In deze flyer staat beschreven wat KiVa is en wat deelname aan het onderzoek zal inhouden voor 
u en voor uw kind. Deze informatie kan u helpen bij het nemen van de beslissing om uw kind wel 
of niet mee te laten doen aan het onderzoek.

DOEL VAN KIVA
Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Soms lukt 
dat niet altijd. Pesten komt op vrijwel elke basisschool 
voor en heeft vervelende gevolgen voor alle leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Met KiVa wordt pesten zoveel 
mogelijk voorkomen. Als er toch gepest wordt, is er een 
duidelijk plan hoe het wordt aangepakt. Zo wordt er 
samen gewerkt aan een fijne schooltijd voor iedereen. 

ONDERZOEK NAAR KIVA
In de afgelopen jaren is veel wetenschappelijk on-
derzoek gedaan naar pesten. Met deze kennis is KiVa 
ontwikkeld. Maar er zijn nog veel vragen waar we geen 
antwoord op hebben: Waarom werkt KiVa op de ene 
school beter dan op de andere school? Werkt KiVa voor 
alle leerlingen even goed? Verbeteren de schoolpresta-
ties van leerlingen ook door KiVa? De antwoorden op 
deze en andere vragen helpen om het programma nog 
beter te maken zodat meer kinderen met plezier naar 
school gaan. 

ONLINE VRAGENLIJSTEN
Kinderen op KiVa-scholen vullen twee keer per jaar 
op school een vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 20 tot 
30 minuten. De vragen gaan over klasgenoten, over 
de leerkracht, en natuurlijk over de kinderen zelf. De 
vragen gaan niet alleen over pesten, maar bijvoorbeeld 
ook over vriendschappen en hoe het op school gaat. 

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT
Een deel van de informatie uit de vragenlijsten is ook 
nuttig voor leerkrachten. Leerkrachten die beter weten 
of en hoeveel kinderen met tegenzin naar school gaan, 
kunnen daar eerder wat aan doen. Daarom krijgen 
leerkrachten een vertrouwelijk rapport over hoe het 
met de klas gaat. Op www.kivaschool.nl staat hiervan 
een voorbeeld. Leerkrachten krijgen instructie hoe ze 
met deze informatie moeten omgaan. 

www.kivaschool.nl

EEN KIVA-SCHOOL IS EEN LEUKE SCHOOL
KiVa is een programma dat scholen gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord 
voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze 
lessen te geven. In de lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Iedereen kan een 
bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan 
helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen.



ANDERE GEGEVENS

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, wil-
len we de informatie uit de vragenlijsten aanvul-
len met informatie die al op school aanwezig is. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om schoolprestaties 
via het Cito leerlingvolgsysteem, of (kenmerken 
van) gedrags- of leerproblemen. We verwachten 
bijvoorbeeld dat er door een veiliger schoolkli-
maat meer rust in de klas is, waardoor alle leer-
lingen beter kunnen leren. Wij zijn benieuwd of 
deze verwachting uitkomt. 

VERTROUWELIJKHEID
De gegevens van uw kind(eren) worden vertrouwe-
lijk behandeld. Een klein deel van de informatie uit de 
vragenlijsten wordt in een vertrouwelijk rapport voor de 
leerkracht verwerkt. Voor de onderzoekers worden de ge-
gevens losgekoppeld van naam en verder anoniem verwerkt. 
De onderzoekers van de universiteit werken alleen met ge-
gevens waar geen namen bij staan. Persoonsgegevens worden 
op een andere plaats bewaard dan de overige gegevens zodat er 
geen koppeling naar individuele kinderen gemaakt kan worden. 
De gegevens worden versleuteld opgeslagen en staan op een goed 
beveiligde server.  

TOESTEMMING 
Voor ons onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen meedoen, 
zodat een zo volledig mogelijk beeld van elke school bestaat. Alleen dan kunnen 
we betrouwbare inzichten krijgen in de aanpak van pesten en andere groepspro-
blemen. Hopelijk ziet u het belang van het onderzoek in, en wilt u uw medewerking 
verlenen aan het onderzoek. U bent natuurlijk vrij in de keuze om uw kind mee te 
laten doen. Ook nadat u hebt toegezegd te zullen meewerken, kunt u deelname aan het 
onderzoek altijd en zonder nadere toelichting stopzetten. 

CONTACT 

U kunt altijd vragen om meer uitleg bij de leerkracht 
van uw kind(eren). Mocht u contact willen opnemen 
met één van de onderzoeksmedewerkers, dan kan dit 
tijdens werkdagen. Onze medewerkers geven u graag 
meer informatie.

Website:   www.kivaschool.nl/contact 
E-mail: info@kivaschool.nl
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