GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 30 september 2019
Indiener : Hamid Riffi
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Kiva
Toelichting
Omwille van de slechte weersvoorspellingen werd het KiVa Kick-Off moment afgelast. Dit is
jammer, maar zeker begrijpelijk, de veiligheid van onze schoolgaande jeugd is prioriteit.
Recent onderzoek toont aan dat (bron Vlaamse website van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin) kan men lezen dat 7 op 10 minderjarigen minstens 1 keer per
jaar vernederd of gediscrimineerd worden op school. Dit toont aan dat inzetten op de strijd
tegen pesten nog steeds relevant is.
De kracht van Kiva ligt in het werken op de lange termijn, inzetten op gedragsverandering en
het mobiliseren van de ‘stille’ leerlingen in het opkomen tegen pesten. Het is een breed
wetenschappelijk schoolbreed preventief antipestprogramma.
De focus ligt zowel op
leerlingen, ouders en leerkrachten.
Het KiVa Kick-off moment heeft een grote betekenis voor de beleving van leerlingen en ook
leerkracht benoemen dit steeds als een grote meerwaarde voor het project. Uit gesprekken
met leerkrachten en directies van het basisonderwijs over KiVa wordt steeds met fierheid
gesproken over dit project, de meerwaarde voor de school en de ondersteuning (Kick-off en
intervisiemomenten) van de stad hierin blijkt de succesfactor om de strijd tegen pesten
blijvend onder de aandacht te brengen.
Tijdens de voorbije preventieraden en ook bij tussenkomsten tijdens voorbije gemeenteraden
heb ik meermaals de goede werking van dit project ondersteund en ook de vraag gesteld om
dit ook uit te breiden naar het secundair onderwijs, want ook daar is nog veel werk in de
strijd tegen pesten.
Tijdens de Week tegen Pesten, op woensdag 27 februari 2019, brachten koningin Mathilde en
minister van onderwijs Crevits een bezoek aan de KiVa-school Sint-Jozef Coloma in Mechelen.

Vraag

1) Wordt er een alternatief voorzien voor de afgelaste KiVa Kick-off om zo het gevoel van
KiVa bij leerlingen te versterken?

2) Op welke manier worden de resultaten van KiVa in Mechelen opgevold? Zijn er al
eerste resultaten beschikbaar?
3) Op welke manier wil het beleid verder inzetten op de strijd tegen Pesten en zo de
opgestarte goede werking van KiVa te bewaren?
4) Op welke manier wil men de strijd tegen pesten doortrekken naar het secundair
onderwijs en starten met een KiVa-secundair?
Datum 25 september 2019
Naam Hamid Riffi

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op woensdag), bij
voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

