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Voorwoord: 
Voor u ligt het jaarverslag van stichting 

Veilig Onderwijs over het jaar 2019. We 

kijken zeer tevreden terug op het jaar 

2019.  

We hebben het jaar 2019 afgesloten met 

gemengde gevoelens maar ook met 

nieuwe plannen voor de toekomst.  

Helaas hebben wij door een lange 

verbouwing van onze verhuurder te 

Maarssen, veel achterstanden opgelopen 

en konden we bepaalde werkzaamheden 

moeizaam uitvoeren. Het was fijn dat 

ons team de schouders er onder hebben 

gezet, zodat onze cliënten niets hebben 

gemerkt van het ongemak wat wij 

hebben moeten doorstaan.  

Toch zijn er ook veel vernieuwingen op 

alle fronten te melden die in het 

afgelopen jaar 2019 zijn uitgevoerd.  

Op directie en bestuursniveau hebben we 

vele mensen gesproken over de aanpak 

in het onderwijs en wat de oplossingen 

zouden kunnen zijn voor een sociaal 

veilige school. 

 

Wijzigingen Stichting Veilig 

Onderwijs: 
Op kantoor hebben er verschuivingen 

plaatsgevonden in de bezetting van 

medewerkers. Er zijn medewerkers bij 

gekomen en enkele medewerkers 

hebben de stichting Veilig Onderwijs 

verlaten. Dat is via een natuurlijk 

verloop plaatsgevonden.  

We hadden ook graag in de eerste 

maanden na de NOT2019 wat meer 

willen doen zoals we gewend waren. 

Maar door een langdurige verbouwingen 

aan ons kantoor te Maarssen door de 

verhuurder is het nodige misgelopen. 

 

 Professionalisering: 

Het professionaliseren van Stichting 

Veilig Onderwijs hebben we in het 

afgelopen jaar 2019 ferme stappen 

voorwaarts mee gemaakt. Door de 

hulpvragen van scholen directer aan te 

pakken zorgde we ervoor dat we 

tevreden scholen hebben en daar weer 

voortvloeiend hebben de scholen 

tevreden leerlingen en ouders. Door deze 

professionalisering in het afgelopen jaar 

2019 hebben we ook moeten 

constateren dat scholen en 

schoolbesturen goed de weg weten naar 

Stichting Veilig Onderwijs, zodat ze 

weten dat zij met hun hulpvraag terecht 

kunnen. We bemerken ook dat, mede 

door de invloed van de Nationale 

Onderwijs Tentoonstelling en ons 

magazine, de weg naar Stichting Veilig 

Onderwijs makkelijker te vinden is en 

dat scholen, besturen en 

samenwerkingsverbanden in de 

toekomst Stichting Veilig Onderwijs 

zullen gaan benaderen.   

   

Directie: 
Els Hendrikse heeft als directeur de 

nodige scholen bezocht en met directie 

en teamleden gesproken. Er zijn daarbij 

veel casussen door ons team in het land 

opgelost en tot ieders tevredenheid. Ook 

hebben veel scholen per direct een 

servicecontract afgesloten met Stichting 

Veilig Onderwijs om te werken aan 

preventie en om zich te verzekeren van 

een goed sociaal veiligheidsbeleid en 

adequate hulp wanneer de school dat 

nodig heeft.  

Op 2 januari 2020 bestaat Stichting 

Veilig Onderwijs 12½ jaar en samen met 

de medewerkers van het kantoor is een 

prijsvraag uitgeschreven. De inzendingen 

en dus de prijsuitreiking zal pas in 2020 

plaatsvinden en kunnen we daar nu niets 

over bekendmaken. 
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Predicaat de Sociaal Veilige 

School. 

Het jaar begon voor CBS de Frissel te 

Veenwouden erg goed. Na kerstvakantie 

zijn zij het jaar gestart met een mooi 

feestje met de leerlinge, teamleden en 

de ouders. Zij hebben samen met ons 

erg hard gewerkt aan het hun levend en 

uitvoerbaar veiligheidsbeleid. 

Zo hebben we ook dit jaar aan scholen 

het Predicaat de Sociaal Veilige School 

mogen uit reiken.  

Maarssen On Ice 

Tijdens het evenement van Maarsen On 

Ice voor het seizoen 2018-2019 was er 

wederom een goed gevulde wensboom-

kerstboom met wensen van de 

schoolkinderen in Stichtse Vecht die een 

uur lang mochten gratis mochten 

schaatsen met hun klasgenoten. Met de 

prijsuitreiking heeft Els Hendrikse 

aangekondigd dat Stichting Veilig 

Onderwijs en Maarssen On Ice naar een 

andere uitdaging zoekt voor de kinderen. 

Deze uitdaging is het maken van een 

videopitch van ongeveer een minuut. 

Ook hier is de prijsuitreiking in 2020 en 

zullen dat kenbaar maken in ons volgend 

verslag. 

 

Bestuur: 
Het bestuur van Stichting Veilig 

Onderwijs heeft geen wijzigingen 

ondergaan in 2019.  

 

Commissie  

Iedere Dag Veilig Onderwijs:  

In het jaar 2019 hebben genomineerden 

ontvangen. Hieruit zijn twee 

jeugdagenten uit Almere-Buiten gekozen 

voor de Award, aan welke twee agenten 

ieder de Award 2019 begin 2020 

uitgereikt zal worden.  

Ook hierover berichten wij u hierover 

met het jaarverslag van 2020. 

 

Kantoormanagement: 

In het afgelopen jaar 2019 hebben we 

een goede kantoormanager gehad die 

alles met de stagiaire regelde zoals 

afspraken maken en vooral het 

bedrijfsleven te interesseren met onze 

wedstrijd voor het 12½ jaar bestaan van 

de Stichting Veilig Onderwijs.  

 

Samenwerking met derde: 

DNB-Groep BV:  

Zij verzorgen al ons drukwerk en 

doneren sponsorgelden waarmee wij 

ons beleidsplan in de komende jaren 

kunnen uitvoeren;  

LBS: 

Let’s be smart: heeft onze T shirts 

verzorgd; 

Fractal Productions: 

Verzorgt de content van de website 

en audio visuele diensten; 

Flexcion: 

Voor het leveren van de jaarlijkse 

Award.  

Speak-Up!: 

Wij hebben afscheid genomen van 

Speak-up!. Deze samenwerking is in 

2018 tot stand gekomen maar door 

het ontbreken van een duidelijke 

visie en professionalisering van het 

Zweedse bedrijf was verdere 

samenwerking met Stichting Veilig 

Onderwijs onmogelijk gemaakt en 

dus ongewenst. 

 

DNB-Groep BV - Magazine: 
De DNB-groep BV blijft voor Stichting 

Veilig Onderwijs de belangrijkste sponsor 
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en partner voor wat betreft het drukwerk 

en andere ondersteuningen. Na een 

managementoverleg van beide zijn de 

banden versterkt. Ook de DNB-Groep is 

op haar eigen manier aan het 

professionaliseren. Van een ‘zwart/wit 

brochure’ naar een ‘fullcolour magazine’ 

geeft al aan dat de samenwerking een 

beton gegoten voetstuk heeft. 

De oplages van het magazine zijn in 

2019 wederom verhoogd. In december 

2019 ontvangen wij van de DNB-Groep 

een eerste proef van een full colour 

exemplaar zoals ze gaan worden vanaf 

2020. Wij zijn enorm blij met deze groot 

stap voorwaarts in professionalisering en 

voor onze adverteerders. 

Nationale Onderwijs 

Tentoonstelling 2019: 
Ook in 2019 waren wij als hecht team 

aanwezig op de Nationale Onderwijs 

Tentoonstelling (NOT2019) in de 

jaarbeurs in Utrecht dankzij de 

ondersteuning van de DNB-Groep BV. 

Ook nu hebben we vele scholen, 

besturen en directies aan onze stand 

mogen ontvangen en een uitleg mogen 

geven wat wij voor scholen kunnen 

betekenen wat zijn weergave vindt in 

onze missie en visie. Helaas hebben wij 

geen goede follow-up kunnen doen 

omdat de eigenaar van het kantoor een 

ongewenste renovatie met veel 

geluidsoverlast aan het pand had 

gepland waardoor in de maanden 

februari, maart en april telefoneren 

vrijwel onmogelijk is gemaakt.  

 

Transparant werken 
Stichting Veilig Onderwijs wil laten zien 

wat zij heeft gedaan en waar zij haar 

geld aan heeft besteed. Dat betekent 

onder andere dat er rapportages van 

haar activiteiten openlijk inzichtelijk zijn 

en die de voortgang van de activiteiten 

weergeven. Ook de begroting en de 

balans van het jaarlijkse financieel 

verslag kunnen worden ingezien op de 

website.  

Tot slot: 
Hoe dan ook hebben we toch een druk 

en goed jaar 2019 achter ons.  

 

Wij willen al onze sponsoren bedanken 

die ons direct of indirect hebben 

ondersteund in ons werk. Dat zijn dus 

ook de sponsoren die, in de meeste 

gevallen, belangeloos een advertentie 

plaatste in ons magazine.  

 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Peter van Duijl 

Secretaris Stichting Veilig Onderwijs 

 

 

 


