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Voorwoord
2015 – Een mooi jaar met een duidelijk voortzetting van de weg die we de afgelopen
jaren zijn ingeslagen. Wederom met groei op een aantal fronten.
Stichting Veilig Onderwijs (SVO) streeft naar absolute transparantie en deze
openheid vindt u terug in onze jaarverslagen. Want als geen ander begrijpen wij dat
iedereen die betrokken is bij onze gezamenlijke strijd tegen Pesten en het recht op
een veilig onderwijsklimaat, het recht heeft om te weten hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurt met de
opbrengsten uit onze acties of donaties.
In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken en
wordt stil gestaan bij de verwachtingen voor 2016.
SVO zal zich ook in het jaar 2016 en daarna gaan toespitsen op verdergaande
professionalisering. Dit behelst onder andere het delen van kennis ten aanzien van het
opzetten van campagnes en evenementen, het gebruik van sociale media enzovoorts.
We streven hiervoor naar een verdere interne operationele professionalisering van het
bureau dat de Stichting dagelijks draaiende houdt. Dit onder de enthousiaste leiding
van onze ambitieuze directie Els Hendrikse en Ton Hesel. Bij deze
professionaliseringsslag hebben onder meer de diverse bedrijfsprocessen onze
specifieke aandacht. Dit komt tot uiting in ons Beleidsplan 2015-2017.
Rest ons om juist in deze periode alle donateurs, teamleden en vrijwilligers en allen
die SVO een warm hart toedragen te danken voor hun fantastische inzet voor onze
Stichting. Zonder hen zouden de geboekte resultaten niet bereikt zijn. Veel dank
hiervoor. Wij hopen dat wij ook in 2015 en ver daarna op uw enthousiasme en
support mogen blijven rekenen

Peter van Duijl
Voorzitter
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Missie en visie
ONZE VISIE
T.A.V. HET KIND:
Wij onderschrijven het motto "het kind heeft recht op veilig onderwijs", zoals
verankerd in artikel 19 en 28 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en
de kinderrechten respecteren (Artikel 28).

T.A.V. DE LEERKRACHT:
Iedere leerkracht/docent heeft het recht om in een veilig schoolklimaat te werken.
Volgens de Arbowet valt pesten onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers
zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om
deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Immers, een goed
werkklimaat draagt bij aan een veilig schoolklimaat.

Onze Missie
Onze missie is het voorkomen van pestgedrag tussen alle betrokkenen in het
onderwijs, speciaal met oog voor het kind in zijn of haar schoolomgeving. Daarnaast
willen wij graag een veilig schoolklimaat voor alle betrokkenen bevorderen, zowel
voor leerkrachten, ouders, schoolbestuurders en niet-onderwijzend personeel, als
voor allen die direct of indirect met de school te maken hebben. Dit alles in het
belang van het kind en goed en veilig onderwijs. Om onze missie te volbrengen
bevorderen we de algemene samenwerking tussen alle betrokkenen. Dit doen wij
door de betrokken partijen bewust te maken van (pest)gedrag tussen leerlingen.
Echter, ook tussen alle andere betrokkenen, zoals hierboven genoemd. Voorts bieden
wij handvatten om het anti-pestbeleid te verbeteren.
Vanuit het door de directie in 2014 opgemaakte beleidsplan voor 2015-2016 komen
duidelijke doelen en daaruit voortvloeiende activiteiten naar voren.
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Activiteiten
In 2015 heeft de stichtingen de volgende vloeiende activiteiten uitgevoerd:

Uitgifte magazines en ander schoolmateriaal.
Net als voorgaande jaren zijn in samenwerking met Nolin Uitgevers B.V. de
magazines in A4 formaat, de informatiefolder, het anti-pestcertificaat en posters
uitgegeven.
Oplage
Magazines;
Verspreiding:

1.000 exemplaren per uitgave en per regio
40 scholen à 20 exemplaren.
Het restant (200 exemplaren per regio) is gebruikt als
bewijsnummer voor ondernemers en de administratie en ten
behoeve van nabestellingen van scholen.
Pagina’s:
Maximaal 40 pagina’s inclusief omslag
Pagina’s SVO: 32 pagina’s redactioneel beschikbaar en het voorblad
Pagina’s Nolin: 3 pagina’s op de omslag en 4 pagina’s in het binnenwerk
Kleur:
Omslag dubbelzijdig full colour. Binnenwerk zwart-wit
Frequentie:
Vier keer per jaar
Voor het uitgeven van deze magazines en het ander materiaal is geld nodig.
Daarvoor zijn bedrijven benaderd met het verzoek om financiële ondersteuning, met
als tegenprestatie een advertentie in de brochures en werkboeken. De acties daartoe
zijn uitgevoerd door onze uitgever. Hierdoor hebben wij de uitgaven budget neutraal
kunnen drukken en verspreiden.

Algemene activiteiten
Naast het uitgeven van bovenstaande magazines en ander schoolmateriaal heeft
SVO in 2015 ook de volgende activiteiten uitgevoerd :
Samenwerking gezocht met derden
zoals Nolin Uitgevers B.V., Berendsen, Digiklas en LBS, Stichting Evenementen
Stichtse Vecht, (Maarssen On Ice) om zo extra inkomsten en/of goederen te
genereren. Dit heeft geresulteerd in samenwerkingsovereenkomsten en giften.
Flexicon te Weesp is een grote sponsor voor de award die wij uitreiken.
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Een toolkit voor scholen ontwikkeld
Eind 2015 is er een toolkit ontwikkeld. Dit om scholen, leerlingen en ouders nog
sneller van dienst te kunnen zijn.
Door middel van deze toolkit kunnen wij de volgende diensten aanbieden:
● Het maken van het sociaal veilig schoolbeleid op maat.
● Het bewaken en onderhouden van het sociaal veilig schoolbeleid.
● Het verlenen van bijstand in gesprekken van scholen/andere instellingen.
● Het voeren van telefonische besprekingen.
● Het aanleveren van externe vertrouwenspersonen.
● Het doen van observaties op scholen.
● Het uitvoeren van bemiddelingen in conflictsituaties tussen scholen en
ouders.
● Verzorging van workshops en ouderavonden.
De dienstverlening van Stichting Veilig Onderwijs staat op een hoog niveau voor het
leveren van maatwerk omdat we inmiddels gebruik kunnen maken van de externe
hulp van:
● Adviseurs
● (Toegepast) Psychologen
● Mediators
● Coaches
● Observanten
● Schoolcounselors
● Externe vertrouwenspersonen
● Gastdocenten
● PR-medewerkers.
Kernactiviteiten
● Gesprekken met schoolbesturen, schooldirecteuren, schoolteams over
schoolbeleid.
● In 2015 heeft SVO weer diverse bemiddelingen uitgevoerd tussen scholen
en ouders.
● Waarnemingen in de klas en op school
● Schoolcounseling met kind en schoolteam
● Tevredenheidsonderzoek bij scholen over ons magazine en ander
schoolmateriaal.
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Iedere dag Veilig Onderwijs
Na de succesvolle introductie van het Symposium “Iedere Dag Veilig Onderwijs” in
2014 is er een commissie “Iedere Dag Veilig Onderwijs” samengesteld.
Deze commissie zal beslissingen nemen over dit symposium en de Award ‘People
help the people”.
De commissie heeft ook in 2015 getracht het symposium te houden. Helaas kon dit
niet doorgaan wegens te weinig belangstelling c.q. aanmeldingen.
Na onderzoek is de commissie tot de conclusie gekomen dat het gebrek aan
belangstelling te maken heeft met de het tijdstip waarop deze dag was gepland.
In september zijn de scholen te druk waardoor er te weinig tijd is om aan dergelijke
dagen aandacht te kunnen besteden.
Het Bestuur en de commissie hebben zichzelf de opdracht gegeven te onderzoeken
in welke periode van het jaar een dergelijk symposium het beste kan plaatsvinden.
Award People help the People
Sinds 2013 heeft de stichting een Award “Iedere Dag Veilig Onderwijs met de
boodschap ‘People help the People” in het leven geroepen.
Dit is gebeurd nadat Livia van Beelen (13) deze boodschap heeft achtergelaten toen
zij op 13-jarige leeftijd het leven heeft verlaten. Pesten werd haar teveel.
De Award wordt ieder jaar door de commissie uitgereikt aan een persoon, een groep
of school, die zich heeft ingezet voor een veilig schoolklimaat en/of om pesten op
school/scholen tegen te gaan. De bedoeling was dat dit tijdens de symposium dag
“Iedere Dag Veilig Onderwijs’ zou gebeuren.
Nu er te weinig belangstelling was voor deze dag, heeft de commissie besloten om
de award op locatie uit te reiken.
In 2015 is deze award uitgereikt aan Neomi Lotte van het Oranje Nassaucollege te
Zoetermeer.
De volgende uitreiking zal in maart 2016 zijn.
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Interne Organisatie
De Stichting is gevestigd op MH Trompstraat 10, 3601 HT MAARSSEN.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht
onder nummer 30227884.
De Stichting is bij de belastingdienst per 1 januari 2015 geregistreerd als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Nieuwe organisatiestructuur
De Stichting heeft sinds 1 juli 2014 een nieuwe organisatiestructuur;

Peter van Duijl
Voorzitter

Jannie Mulder
Secretaris

Het bestuur heeft voornamelijk een beoordelende functie. In de vergaderingen wordt
toegezien op de ontwikkelingen en jaarrekeningen en wordt besloten over
begrotingen en beoogde doelen die de Directie stelt.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of vergoeding.
Directie
Els Hendrikse
Directeur

Ton Hesel
Adj. Directeur

De stichting heeft geen mensen in dienst en kent ook geen beroepskrachten.
De directie werkt op basis van een reis- en onkostenvergoeding.
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Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het werk van SVO. De hulp wordt uitgevoerd
op deze vrijwillige basis.
De directie wordt bijgestaan door een kerngroep van adviseurs/vrijwilligers. Ook
deze groep werkt op basis van een reis- en onkostenvergoeding
Adviseurs/Vrijwiligers
Kitty Wouthuysen
Vertrouwenspersoon,
Psycholoog, Coach,
Gastdocent

Karin van den Heuvel
Vertrouwenspersoon,
Mediator, Coach

Piet van der Waal
Redacteur

Yvette Erné-Thoomes
Adviseur, administratie

Anthony Tannous
Adviseur

Gerard van Beelen
Voorzitter Commissie
I.D.V.O.
Gastdocent

Huisvesting
In 2015 werden alle werkzaamheden gecoördineerd en uitgevoerd vanuit het
vestigingsadres aan de MH Trompstraat 10, 3601 HT MAARSSEN.
Op basis van gesprekken met donateurs heeft de directie diverse potentiele
verhuurders benaderd om te onderzoeken of het verkrijgen van goedkope
huisvesting voor de stichting tot de mogelijkheden behoort. Het idee wordt in het
derde kwartaal van 2016 verder uitgewerkt.
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