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Ten geleide

Wie en wat is SAFE? Wat is de missie & visie van SAFE? Waar staat SAFE voor en hoe werkt SAFE? Wat
wil SAFE bereiken? Hoe zal SAFE eruit zien over een aantal jaar? Hoeveel vrijwilligers zijn er
momenteel? Allerlei vragen dienen zich aan. Ik hoop u met dit document een gedegen antwoord te
kunnen geven op al deze vragen. Daarnaast zal dit document een beleidsinstrument vormen. Dit plan
is een bezinning op de afgelopen jaren en een goede, verwachtende kijk op de toekomst.
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Geschiedenis

Omstreeks 2001 kreeg ik, Iwan Kaljouw  het idee om evangelisch-christelijk secundair onderwijs op te
starten in Vlaanderen. Ook Miel van Beckevoort was hier toen mee bezig. Hij organiseerde een aantal
sessies waar ik aan deel heb genomen in verband met het oprichten van christelijk secundair
onderwijs in Vlaanderen. Dat initiatief is toen gestrand omwille van een tekort aan vrijwillige
leerkrachten. Hij heeft dit idee wel kunnen verwezenlijken in Nederland . De droom om zulks ook te1

realiseren in Vlaanderen is sindsdien altijd blijven bestaan. Er flitste toen zelfs eens door m'n hoofd
'Je wordt nog eens directeur van een christelijke secundaire school'.

Toen Sandra en ik kinderen kregen, is die droom een aantal jaren ondergesneeuwd. Ik merkte dat ik
graag veel tijd besteedde aan de ontwikkeling van de talenten van m’n kinderen. Toen dacht ik:
“Tegen de tijd dat ze naar het secundair gaan, zou het toch wel mooi zijn als ik ze dan ook verder zou
kunnen begeleiden.” En zo kwam die droom toch weer tot leven. Op een gegeven moment kwam ik
'toevallig' in gesprek met een buurman over het idee van een secundaire school. Die buurman bleek
verantwoordelijk te zijn voor de wetgeving van secundaire scholen. Hij heeft me dan uitgenodigd op
zijn kantoor in Brussel. Op 12 april 2012 ben ik samen met m'n vader bij hem op bezoek geweest. Na
zijn uitleg bleek een secundaire school best haalbaar, althans als er een onderscheid werd gemaakt
tussen subsidiëring en erkenning. Dit was tot dan toe nog niet gebeurd. De overheid kan een
onderwijsinitiatief namelijk erkennen zonder subsidiëring. Subsidiëring vereist minstens 141
leerlingen per leerjaar en dat is een hele kluif. Maar de overheid wil een opleiding ook wel erkennen
zonder subsidiëring (mits aan voorwaarden wordt voldaan natuurlijk), zodat je niet om de 2 jaar naar
de examencommissie hoeft te gaan.

Dit heeft dan geleid tot het oprichten van vzw SAFE die kan optreden als ‘inrichtende macht’. Deze
gebeurtenis vond plaats op 1 september 2013. De oprichting was het formele startpunt van SAFE vzw.
De statuten van deze vzw bevinden zich in Appendix A. Vervolgens werd SAFE onderworpen aan een
intensieve toelatingsprocedure die leidde tot de officiële erkenning door de Vlaamse Overheid (zie
appendix D en E). Sinds de start werd SAFE elk jaar geïnspecteerd (soms twee keer per schooljaar) om
na te gaan of aan de eerder vooropgestelde vereisten nog steeds voldaan is en of SAFE voldoet aan
de nieuwe vereisten. In het schooljaar 2016- 2017 volgde een succesvolle doorlichting.

1 http://www.depassiescholen.nl/
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Tijdlijn

2001: Het idee om christelijk secundair onderwijs op te starten in Vlaanderen was geboren!

2012: Op 12 april 2012 werd het idee op tafel gelegd bij een verantwoordelijke voor de wetgeving van
secundaire scholen.

2013: vzw Safe is op 1 september 2013 officieel geworden! SAFE wordt onderworpen aan een
intensieve toelatingsprocedure die leidt tot de officiële erkenning door de Vlaamse Overheid.

2014: op 1 september start Safe met 3 leerlingen in 1A. Vanaf nu komt er elk jaar inspectie over de
vloer om te controleren of we wel aan de vooropgestelde en nieuwe eisen voldoen.

2016: Een intensieve maar ook succesvolle doorlichting.

2017: In de mate van het mogelijke doet Safe mee met externe peilingen. Zo presteerden de
leerlingen op de paralleltoetsen in juni 2017 niet onder de verwachting.

2019: Safe verhuist naar het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen en we doen voort met een
hele nieuwe ploeg vrijwilligers. Aangezien Safe sinds 1 juli 2019 de goedkeuring kreeg van de
inspectie om ook de derde graad aan te bieden wordt er ook meer actief promotie gevoerd om Safe
bekend te maken onder de mensen. Op 1 juni 2019 kregen we eindelijk de erkenning als
onderwijsinstelling voor het volledige (van A-stroom tot en met 3e graad) secundair onderwijs! Safe
mikt op de richting met Latijn en in de tweede en derde graad op wetenschappen en wiskunde.

2020: Safe stimuleert creatieve manieren om eenzame en zoekende mensen te bereiken. Safe wenst
ook jongeren in beweging te brengen door bijvoorbeeld rozen uit te delen op Valentijnsdag om
iedereen te laten weten dat hij/zij écht en onvoorwaardelijk geliefd wordt, in het bijzonder de
eenzame. Op 14 februari 2020 hebben de eerste lading rozen mogen uitdelen. Voor een verslag zie
https://jijbentgeliefd.be/valentijnsviering.html.
Er wordt actief geprobeerd om erkenning te krijgen van overkoepelende organisaties zoals KOV
(Katholiek Onderwijs Vlaanderen). Die samenwerking is per 1 september 2020 van start gegaan. Ook
andere organisaties zoals EAV zitten in de pijplijn, al is het niet eenvoudig om te voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden. Ook blijkt het moeilijk om 2 referenten te vinden. Ook erkenning door PEGO
ligt moeilijk, omdat zij 5 referenten vragen en een diepgaand uitgewerkte documentatie. Toch zijn er
vanwege PEGO sinds het schooljaar 2019-2020 3 (eveneens vrijwillige) leerkrachten afgevaardigd. Dit
wil zeggen dat elke graad nu z’n eigen godsdienstleerkracht heeft met de zegen van PEGO.  De
verwachting is dat de opvoering van de Franstalige musical ‘Le Rêveur’ op 31 oktober 2020
naamsbekendheid zal geven. Aan deze musical zijn twee schooljaren van voorbereidingen vooraf
gegaan. Twee dagen voor de uitvoering wordt alles (omwille van Corona) afgeschaft.

2021: Op 25 juni voeren we onze musical 3 keer op: de eerste keer wordt ze gefilmd, de andere twee
keer voor publiek. Wat een feest. Je kan deze hier nog bekijken: https://united7.tv/livenl.

https://jijbentgeliefd.be/valentijnsviering.html
https://united7.tv/livenl
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Coördinaten

Naam Secundair Algemeen-christelijk Futuristisch
Educatiecentrum vzw
Ofwel afgekort: S.A.F.E. vzw

Adres Kleine Bareelstraat 42
2800 Mechelen

Telefoonnummer 015 59 01 84
Na 16:00h: 015 41 35 22

E-mailadres info@s-a-f-e.be
Doelstelling De vereniging heeft tot doel secundair

onderwijs te organiseren vanuit
protestants-evangelisch-christelijk-charismatisc
h perspectief op grond van de Bijbel, het Woord
van God, en de daaruit voortvloeiende
persoonlijke wandel met Jezus Christus te
bevorderen en te verspreiden.

Binnen het kader van de grondwettelijke
vrijheid van godsdienst en van het door de
overheid erkend
protestants-evangelisch-christelijk-charismatisc
h secundair onderwijs wil zij een wettelijk kader
bieden voor de activiteiten die dit onderwijs
kenmerken of er direct mee samenhangen.

Zij wil via dit wettelijk kader de levensstijl en de
maatschappelijke betrokkenheid die uit haar
grondslag voortvloeien voor christenen
bevorderen en alle initiatieven ontwikkelen die
daaraan bijdragen.

In deze veilige en christelijke omgeving willen
we iedereen kwalitatief goed onderwijs
aanbieden met persoonlijke aandacht. Ze kent
geen negatieve uitslagen, maar verbeterpunten.
Zo houd ze de sfeer op school positief. Ook zal
er speciale aandacht zijn voor leerstoornissen,
hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Dienst-gegevens Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen

Juridisch statuut Vereniging zonder winstoogmerk

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/instelling.aspx?sn=131243

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Kleine Bareelstraat 42, 2800 Mechelen. Het onderwijs
zelf wordt gegeven in de Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

mailto:info@s-a-f-e.be
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/instelling.aspx?sn=131243
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Samenstelling

Besturen
Sinds 13 mei 2020 is het schoolbestuur als volgt samengesteld

- Buch Kevin als voorzitter
- Kaljouw Iwan als secretaris en penningmeester
- Nuyens Gert en De Vylder Willy functies nog te bepalen

Sinds 13 mei 2020 is de samenstelling van de Algemene Vergadering als volgt:
- Buch Kevin als voorzitter
- Kaljouw Iwan als penningmeester en secretaris
- Gert Nuyens, Mariën Silas, Troch Lisa, Furfari Sandra, Zwaan Nees, De Vylder Willy functies

nog te bepalen

Leerlingen, klassen en graad
Start van Safe:
Schooljaar 2014-2015 startten 3 leerlingen het 1e jaar A van de 1e graad. Hiervan heeft één leerling
zijn schoolloopbaan het volgende schooljaar in een andere school voortgezet.

Schooljaar 2015-2016 zijn 7 leerlingen gestart, waarvan 5 nieuwe leerlingen. 6 leerlingen waren
geslaagd.

- 5 leerlingen startten in het 1e jaar A van de 1e graad. Na 3 weken koos één leerling, in
samenspraak met ouders en CLB, om het schooljaar in een andere school voort te zetten.

- 2 leerlingen zetten hun studie verder in het 2e jaar van de 1e graad met optie Latijn.

In het schooljaar 2016-2017 startten 9 leerlingen, waarvan 3 nieuwe leerlingen.
- 4 leerlingen in het 2e jaar met optie Latijn, waarvan 1 nieuwe leerling.
- 2 leerlingen in het 2e jaar met optie techniek-wetenschappen, waarvan 1 nieuweleerling
- 2 leerlingen in het 1e jaar van de 2e graad, waarvan 1 nieuwe leerling.

In het schooljaar 2017-2018 startten 15 leerlingen, waarvan 7 nieuwe leerlingen.
- 7 leerlingen in het 1e jaar A-stroom.
- 5 leerlingen in het 1e jaar van de 2e graad.
- 3 leerlingen in het 2e jaar van de 2e graad.

In het schooljaar 2018-2019 startten 16 leerlingen, waarvan 1 nieuwe leerling.
- 3 leerlingen in het 2e jaar met optie Latijn.
- 5 leerlingen in het 2e jaar met optie techniek-wetenschappen, waarvan 1 nieuwe leerling.
- 5 leerlingen in het 2e jaar van de 2e graad,
- 3 leerlingen in het 1e jaar van de 3e graad.

In het schooljaar 2019-2020 startten 13 leerlingen, waarvan 4 nieuwe leerlingen. Twee leerlingen
studeerden af.

- 4 leerlingen in de A-stroom met optie Latijn.
- 4 leerlingen in het 1e jaar van de 2e graad
- 3 leerlingen in het 1e jaar van de 3e graad.
- 2 leerlingen in het 2e jaar van de 3e graad.
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In het schooljaar 2020-2021 startten 11 leerlingen. 3 leerlingen studeerden af.
- 1 leerling in het 1e jaar A-stroom.
- 4 leerlingen in het 2e jaar van de 1e graad
- 4 leerlingen in het 2e jaar van de 2e graad
- 3 leerlingen in het 2e jaar van de 3e graad.

Schooljaar 2021-2021 startten 12 leerlingen. Eén instromer in het derde verkoos na enkele weken een
school dichterbij huis, een uitstromer uit het vijfde kwam na enkele weken terug.

- 5 leerlingen in het 1e jaar A stroom.
- 4 leerlingen in het 1e jaar van de 2e graad
- 3 leerlingen in het 1e jaar van de 3e graad

Vrijwilligers en leerlingen aantal
‘14-‘15 ‘15-‘16 ‘16-‘17 ‘17-‘18 ‘18-‘19 ‘19-‘20 ‘20-’21 ‘21-’22

Aantal
vrijwillige
rs

16 16 16 20 16 15 13 17

Aantal ln. 3 7 9 15 16 13 12 12
Waarvan
nieuwe

3 4 3 7 1 4 1 4

Prognose 2020-‘25
2020-‘21 2021-‘22 2022-‘23 2023-‘24 2024-‘25

Aantal
vrijwilligers

20 25 30 35 40

Aantal
leerlingen

15 20 25 30 35

Een stijging van leerlingen veronderstelt ook een toename in het aantal vrijwilligers, of een stijging in
het aantal lesuren dat een vrijwilliger op zich neemt. In bovenstaande tabel heeft het aantal
vrijwilligers dus niet dezelfde waarde als het aantal leerlingen, aangezien een leerling de hele dag op
school is, gedurende 5 dagen per week, terwijl een vrijwilliger misschien slechts één of twee lesuren
voor zijn/haar rekening neemt. Dit betekent dat bij een stijging van het aantal leerlingen, het wel
mogelijk is dezelfde kwaliteit te bieden als aantal vrijwilligers niet toeneemt, onder voorwaarde dat
deze dan wel een grotere inspanning leveren.

Doelgroepen
In de statuten staat het volgende:
Speciale aandacht zal er zijn voor leerstoornissen en hoogbegaafdheid.

Ondertussen mag daar ook de term ‘hoog sensitieve leerling’ aan worden toegevoegd. In het
algemeen hoopt Safe de gekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs te verbeteren. Elke
leerling die preventief kan worden gedetecteerd en ‘opgevist’ is er eentje gewonnen. Omdat het heel
moeilijk is om preventief te werk te gaan, wordt er intensief samengewerkt met zoveel mogelijk
partners. Het opzetten van samenwerkingsverbanden is dan ook een terechte doelstelling. Huidige
samenwerkingsverbanden die er bestaan:

- CLB het kompas (Elke.DeMeyer@clbkompas.be)
- KOV Katholiek Onderwijs Vlaanderen

(jurgen.mettepenningen@katholiekonderwijs.vlaanderen)
- Hoogbloeier (liesbet@giftedacademy.be)

mailto:jurgen.mettepenningen@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:liesbet@giftedacademy.be
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- Interreligeuze dialoog (paul.van.bets@vlbm.be)
- MemoMechelen.be (memo@meomechelen.be)
- Het Koraalhuis (koraalhuis@gmail.com)
- LOP (willem.mestdagh@ond.vlaanderen.be)
- ONWNB (mechelen.onwnb@gmail.com)

Voor de rest bieden wij een veilige school waar iedereen welkom is die in een christelijke omgeving
zijn secundair onderwijs wilt volgen.

Visie en grondslag

Geloof
We geloven dat Jezus christus de eniggeboren zoon van God is en dat God de mens zo lief had dat Hij
Zijn eniggeboren zoon naar de wereld heeft gestuurd om te sterven voor onze zonden om daarna
weer op te staan en de dood te overwinnen. Omdat Hij voor ons aan het kruis is gestorven zijn wij nu
heilig gemaakt (Efeze 1:1). Daarom staat er in ons logo een kruis afgebeeld. We zijn apart gezet voor
een doel. Onze leerlingen geven we mee dat er vergeving en verzoening beschikbaar is, ook voor hen.
Ook willen we de leerlingen laten nadenken over het plan van God is met de mens, maar ook met
ieder persoonlijk.

God zegt in Jesaja 43:4 dat we waardevol zijn, zo ook onze leerlingen. Er zijn nog veel meer
waarheden over wie we zijn in Christus. Deze waarheden, te vinden in de bijlage, brengen zegen,
blijdschap en vrede voort. Zo zijn wij bijvoorbeeld ook gemaakt en aangewezen om vrucht te dragen
(Joh. 15:16). We geloven dat iedere leerling zo ook iets kan toevoegen op school, maar ook in de
maatschappij. Dit met onze unieke combinatie van eigenschappen, gaven en talenten gegeven door
God de Almachtige.

In de Bijbel staat ook dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. (Joh. 14:6) Jezus is ons de weg
voor gegaan om een voorbeeld te wezen. Door Zijn wegen te volgen kunnen wij tot de Vader komen
en zullen we Hem kennen. (Joh. 14:7) Daarom dat er in ons logo ook een weg is te vinden. Wij willen
onze leerlingen op weg helpen om in een persoonlijke relatie te komen met God, onze Schepper. En
in die persoonlijke relatie wil Hij ook een weg gaan met een ieder persoonlijk.

Safe onderschrijft ook de geloofsbelijdenis van de EAV .2

Kwaliteit
De F in SAFE staat voor futuristisch, wat toekomstgericht betekent. Wij zijn zowel in de
onderwijsvormen en de middelen (lesmateriaal, boeken, didactisch materiaal enz) gericht op de
toekomst. Een voorbeeld is dat we voor iedere leerling een gratis PC of laptop ter beschikking stellen.
Zo leren ze om te gaan met de digitale wereld die tegenwoordig niet meer weg te denken is in onze
wereld. Op deze manier komt ICT dan ook automatisch aan bod tijdens de lessen. Daarnaast
gebruiken we de nieuwste leerboeken en -plannen die voldoen aan de eindtermen van de
onderwijsinspectie.

2 https://www.eavlaanderen.be/over-ons/visie/geloofsbelijdenis-eav

mailto:paul.van.bets@vlbm.be
mailto:memo@meomechelen.be
mailto:koraalhuis@gmail.com
mailto:willem.mestdagh@ond.vlaanderen.be
mailto:mechelen.onwnb@gmail.com
https://www.eavlaanderen.be/over-ons/visie/geloofsbelijdenis-eav
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Omdat we kleinschalig zijn hebben we de mogelijkheid persoonlijke aandacht te geven. Dit openbaart
zich in begeleid zelfstandig leren. D.w.z. dat de leerstof niet slechts gedoceerd wordt, maar dat de
leerling de leerstof zich ook eigen kan maken onder begeleiding. Dit resulteert er in dat leerlingen op
hun eigen tempo kunnen studeren en daarmee geen rekening hoeven te houden met de snelheid van
andere leerlingen.

Door middel van vakoverschrijdend onderwijs kan de leerling zijn aanleg, gaven en talenten
ontdekken en ontplooien. Een voorbeeld van vakoverschrijdend onderwijs is bijvoorbeeld de
projectlessen. In de projectlessen maken de leerlingen kennis met o.a. houtbewerking, elektronica,
mechanica, tuinbouw, voeding en toneel.  Door vakoverschrijdend onderwijs te geven leren ze ook,
op een veilige manier, hun grenzen te verleggen.

Positiviteit
Zoals de bijbel zegt heeft onze tong een enorme invloed. (Jakobus 3:5). Daarom spreken wij op school
alleen maar positief. Wat je zaait zul je oogsten (Galaten 6:7-8), dus als we positieve woorden spreken
zullen we een positieve uitkomst zien op onze schoolresultaten en in ons leven. Dit is de reden
waarom wij ook geen nadruk leggen op fouten of onvoldoendes, maar daarbij belichten we de dingen
die wel goed gingen en waar nog te leren valt. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen minder stress
ervaren en dat resulteert in betere uitslagen. We sporen de leerlingen ook aan zelf positief te spreken
over een ander, maar ook over henzelf.

Omdat we veel positieve woorden spreken merk je dat er een veilige en geborgen sfeer ontstaat. Die
veilige sfeer maakt dat leerlingen jou en elkaar kunnen vertrouwen en ook sneller iets delen met de
leerkrachten of met hun medeleerlingen. Hiermee zorgen we voor eenheid binnen de klasgenoten,
maar ook tussen de klassen onderling en tussen de leerkrachten en de leerlingen. We geloven ook
dat iedereen gelijkwaardig is, zo is niemand meer waard dan de ander. De een is goed in Frans terwijl
de ander juist weer heel goed is in wiskunde. Dat maakt niet dat we beter zijn dan de ander, dat
maakt dat we elkaar nodig hebben en elkaar kunnen aanvullen en helpen. Ieder is dus gelijkwaardig
en dat maakt iedereen even waardevol.

Financiën

SAFE biedt erkend secundair onderwijs, maar wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Ze streeft
ernaar om de kosten van het onderwijs zo vergelijkbaar mogelijk te laten zijn met het gesubsidieerde
secundair onderwijs. De kosten van een leerling per schooljaar komen uit op ongeveer 600 euro. Dit
is dan we exclusief de excursies. Gewoonlijk zijn deze in september en tijdens Pinksteren (mei/juni).

- 1 september:      €300,-
- 31 december:     €100,-
- 1 April:                 €100,-
- 30 juni:                €100,-

Omdat SAFE erkend is door de Vlaamse Overheid kunnen ouders beroep doen op een studietoelage.
Deze bedraagt maximaal ongeveer €750,-. Hiermee kan SAFE quasi kosteloos zijn voor de ouders,
waar wij ook voor staan (Kosteloos onderwijs in Vlaanderen). Wij vragen wel of ouders 1 dagdeel per
week aan het onderwijsproces wil deelnemen. Mocht dit niet lukken vragen wij een bijkomende
vergoeding van €40,- per maand ter compensatie.

Verder blijven we onder andere draaien door inzet van vrijwilligers en vrijwillige giften. Alle details
hierover zijn terug te vinden op de website³. Enkele voorbeelden:
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- Kosten van huisvesting en verwarming worden grotendeels gesponsord door de eigenaar van
het gebouw.

- Leerkrachten zetten zich onbezoldigd in.
- Hand-en-spandiensten worden uitgevoerd door vrijwilligers.
- Didactisch materiaal kan soms gerecupereerd worden van andere scholen, maar moet

meestal toch ook aangekocht worden.
- Gymnastiek en zwemmen wordt deels gesponsord door de stad Mechelen.
- Hosting van het online platform wordt deels gesponsord.
- Website, online administratie en elektronisch leerplatform gebeurt in eigen beheer.

De financiële gegevens zijn ook terug te vinden op onze website3

Tot slot

Wij hopen uw kind hier te mogen ontvangen en te mogen zien groeien en ontwikkelen. Ons streven is
jullie kinderen een goede tijd te wensen hier op deze school en we hopen onze kwaliteit waar te
kunnen maken naar onze wensen en de uwe en dit zelfs te overstijgen. Daarnaast hopen we de
komende jaren een groei mee te maken van aantal leerlingen en vrijwilligers. Hierin staan we met
gebed en geloof voor klaar. Als laatst wens ik u en uw kinderen nog Gods zegen toe op elk gebied van
uw leven.

Tot ziens in SAFE college

Iwan Kaljouw
Directeur

3 https://s-a-f-e.be/fin.php

https://s-a-f-e.be/fin.php

