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Voorwoord
2017 – Een mooi jaar met een duidelijk voortzetting van de ingeslagen weg van de
afgelopen jaren. 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 het recht heeft om
te weten hoe onze organisatie- structuur in elkaar zit, wat onze doelstellingen zijn en
wat er gebeurt met de opbrengsten uit onze acties of uit donaties.
In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken en
wordt stil gestaan bij de verwachtingen voor 2018.
SVO zal zich ook in het jaar 2018 en daarna gaan richten op verdergaande
professionalisering. We gaan onder andere door met het delen van kennis van het
opzetten van campagnes, evenementen, het beter inzetten van ons magazine, gebruik van
social media, en bovendien ook het uitrollen van ons Predicaat Sociaal Veilige school en
nog meer.
Om dit alles op de juiste wijze gestalte te kunnen geven, beogen wij een verdere
interne operationele professionalisering van het bureau dat de Stichting dagelijks
draaiende houdt, onder de enthousiaste leiding van onze ambitieuze directie Els
Hendrikse, waarbij onder meer de diverse bedrijfsprocessen onze specifieke aandacht
hebben. Dit komt tot uiting in ons Beleidsplan 2017-2019.
Rest ons om juist in deze periode alle donateurs, 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 2018 en ver daarna op uw enthousiasme en support mogen
blijven rekenen

Gerard van Beelen
Voorzitter
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Missie en visie
Vanuit het door de directie in 2017 opgemaakte beleidsplan voor 2017-2019 komen
duidelijke doelen en daaruit voortvloeiende activiteiten naar voren.

Missie
De missie van Stichting Veilig Onderwijs bestaat uit:
“Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, waaronder pestgedrag, in het
onderwijs met oog voor het kind en onderwijzenden in zijn of haar
schoolomgeving”

Visie
Om onze missie te volbrengen bevorderen we de algemene samenwerking tussen
alle betrokkenen.
Dit doen wij door de betrokken partijen bewust te maken van ongewenste
omgangsvormen. Vervolgens bieden wij alle handvatten om het sociale
veiligheidsbeleid op scholen te verbeteren en levend te maken, zodat scholen kunnen
voldoen aan de wet en kunnen aantonen dat zij een sociaal veilige school zijn. Hoe
dat in de praktijk eruitziet: maatwerk leveren. Op zichzelf staande oplossingen
geven nooit een compleet beeld........ maar een geïntegreerd geheel, daar springen we
voor op de bres!
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Activiteiten
In 2017 heeft de stichtingen de volgende activiteiten uitgevoerd:

Uitgifte Magazine BO en VO
Net als voorgaande jaren zijn in samenwerking met Nolin Uitgevers B.V. de
magazines in A4 formaat uitgegeven.
Oplage :

1.000 exemplaren per uitgave en per regio. Er zijn in totaal 45
regio’s in Nederland
Verspreiding:
40 scholen á 15 exemplaren.
Het restant (200 exemplaren per regio) is gebruikt voor
bewijsnummers naar ondernemers, bewijsnummers voor
administratie en nabestellingen van scholen.
Pagina’s:
Maximaal 40 pagina’s inclusief omslag
Pagina’s SVO: 32 pagina’s redactioneel beschikbaar + het voorblad
Pagina’s Nolin: 3 pagina’s op de omslag en 4 pagina’s in het binnenwerk
Kleur:
Omslag dubbelzijdig fullcolour. Binnenwerk zwart-wit
Frequentie:
Vier keer per jaar
Voor het uitgeven en het versturen van het magazine naar onze doelgroep is geld
nodig. Onze uitgever, Nolin Uitgevers B.V., heeft op ons verzoek bedrijven
benaderd voor financiële ondersteuning, met als tegenprestatie een advertentie in het
magazine. Hierdoor hebben wij de uitgaven budgetneutraal kunnen laten drukken en
verspreiden.
Tevens wordt het Goedgedrag certificaat als tool gratis uitgegeven. Hiermee kunnen
scholen samen met de leerlingen eigen afspraken en regels maken, waardoor het
kinderen uit de klas/groep certificaat verdienen. Dit draagt bij aan een sociaal
veiligheidsbeleid. Van de deelnemende scholen hebben wij vernomen dat dit
Goedgedrag certificaat effectief werkt.

Algemene activiteiten
Naast het uitgeven van voornoemd magazine heeft SVO in 2017 ook de volgende
activiteiten uitgevoerd :
Samenwerking met derden
Nolin Uitgevers: Zij verzorgen al ons drukwerk en doneren zowel maandelijks als
jaarlijks sponsorgelden.
Berendsen: voor de ontwikkeling van de Sociaal Veilige Schoolmat, behorende bij
de dienstovereenkomst. Dit heeft geresulteerd in een sponsorovereenkomst.
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Flexicon: zij verzorgen onze Award en predicaten.
LBS Let’s be smart: heeft onze T shirts verzorgd
BEM, voor het leveren van onze mascotte “SVEN” (Sociaal Veilig Expertise
Nederland).
Fractal Productions: doet de content op onze website.
Predicaat Sociaal veilige school.
Omdat we specifieke hulpvragen van scholen hebben ontvangen, hebben we in 2017
de bestaande toolkit doorontwikkeld voor de het Predicaat Sociaal Veilige school,
zodat wij aan alle hulpvragen kunnen voldoen.
Scholen kunnen het predicaat Sociaal Veilige school verwerven door ons de
volgende diensten te laten uitvoeren.
Hoofdwerkzaamheden predicaat Sociaal Veilige school:
1.
Visievorming van de school (indien nodig);
2.
Advies en feedback geven op het sociaal veiligheidsbeleid;
3.
Het up-to-date maken van het school-sociale veiligheidsbeleid incl.
pestprotocol;
4..
Terugkerende evaluaties, het bijstellen en het verwerken van het beleid ca.
één keer per jaar en/of naar behoefte;
Om de sociale veiligheid op peil te houden, hebben we naar keuze de volgende
aanvullende diensten:
4.
Observatie op school;
5
Coachen van teamleden en leerlingen;
6.
Bemiddelingsgesprekken met eventuele verslagen;
7.
Het overnemen van de communicatie van ouders met de school, en/of van
de school met de ouders, bij (dreigende) escalaties;
8.
School-counseling, voor leerling en leerkracht;
9.
Externe-vertrouwenspersoon;
10.
Klachtenfunctionaris;
11.
Het verzorgen van workshops voor leerlingen;
12.
Het verzorgen van ouderavonden;
13.
Hoe om te gaan met Veilig Thuis meldingen;
14.
Cursus “Beleid op de school sociale veiligheid”;
15.
Cursus “De Sociale veiligheidscoördinator”(anti-pestcoördinator).
Omdat scholen hiermee de sociale veiligheid kunnen garanderen aan alle
betrokkenen bij de school en kunnen voldoen aan de Wet veiligheid op school,
leveren wij hen het predicaat “de Sociaal Veilige school” en de inloopmat de sociaal
veilige school.
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Dienstverleningen
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
 Klachtenfunctionaris
 Schoolcounselors
 Externe vertrouwenspersonen
 Gastdocenten
 Redactieteam magazine
 Sociale Media redacteur
Kernactiviteiten
 In 2017 heeft SVO weer veel werkzaamheden verricht om scholen te
helpen sociaal veilig te worden.
Wijziging contactadres.
Stichting Veilig Onderwijs is vanaf 1 januari 2017 voor haar eerste contacten gaan
vallen onder het contactcentrum van het Expertisecentrum voor Veiligheid, maar
blijft een zelfstandige organisatie.
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Expertise centrum voor Veiligheid als contactcentrum
Het Expertise Centrum voor Veiligheid zal als overkoepelend contactpunt gaan
optreden. Voor de goede orde: er vindt geen wijziging in de juridische entiteiten
plaats, het betreft slechts een administratieve wijziging.
Iedere dag Veilig Onderwijs.
In 2013 is de Award People help the People voor het eerst uitgereikt.
Deze Award is ontstaan doordat de toen 13-jarige Livia van Beelen de wens heeft
achtergelaten op te komen voor kinderen die gepest worden, door hen te helpen. Zij
sprak de wens uit deze boodschap door te geven.
Hierop is een commissie Iedere dag Veilig Onderwijs tot stand gekomen, welke nog
steeds goed opereert.
In 2017 is de Award aan 4 studenten van het Rodenborchcollege te Rosmalen
uitgereikt.
Deze studenten hadden een musical over pesten gemaakt met het thema “Waar de
rest begon”. Deze musical kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat.
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Interne Organisatie
De Stichting is gevestigd op MH Trompstraat 10 1ste etage, 3601
HT MAARSSEN. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht onder nummer 30227884.
De Stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling)
Organisatiestructuur
Onze organisatiestructuur;
Bestuur
Gerard van Beelen
Voorzitter

Jannie Mulder
Secretaris

Jannie Mulder
Penningmeester:

Het bestuur heeft voornamelijk een beoordelende functie. In de vergaderingen wordt
toegezien op de ontwikkelingen en jaarrekeningen en wordt beslist over begrotingen
en beoogde doelen die gesteld worden door de Directie.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of vergoeding.
Directie
Els Hendrikse
Algemeen directeur

Ton Hesel
Adj. Directeur

De stichting heeft geen mensen in dienst en kent ook geen beroepskrachten. Wel
werkt de stichting met professionals, waarmee zij een partnerovereenkomst heeft.
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Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het werk van SVO Zoals al aangegeven
bestaat het bestuur uit vrijwilligers en zijn er bij events ook vrijwilligers betrokken.
De hulp wordt uitgevoerd op deze vrijwillige basis.
De stichting heeft een hecht redactieteam, welk team zorgt voor de inhoud van ons
magazine.
Tevens heeft de stichting een social media redacteur, die zorgdraagt voor de
bekendmaking van ons nieuws op internet.
De algemeen directeur stuurt de medewerkers aan en zit de vergaderingen voor. De
algemeen directeur is de spil van de stichting.
Tevens voert de directeur zelf de gesprekken met schoolbesturen, scholen en andere
betrokkenen in het onderwijsveld.

Huisvesting
In 2017 werden alle werkzaamheden gecoördineerd en uitgevoerd vanuit het
vestigingsadres aan de MH Trompstraat 10 1e etage 3601 HT MAARSSEN.
Het kantoor heeft meerdere werkplekken.
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