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Onze droom: een respectvolle en inclusieve samenleving
We leven in een bijzonder divers land waarbinnen de vele overeenkomsten én verschillen zorgen voor een enorme verrijking van onze samenleving. 
Toch wordt dit niet altijd zo gezien. Waar diversiteit -in alle opzichten- toeneemt, neemt tolerantie en acceptatie af. Het persoonlijke gesprek wordt 
soms liever vermeden, waardoor er geen verbinding plaatsvindt. Het gevolg is een samenleving waarin niet iedereen zichzelf kan zijn door afkomst, 
sekse, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of geloof.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst; wat zij nu leren, nemen zij de rest van hun leven mee. Daarom richt REF zich op kinderen en jongeren. Het is 
belangrijk dat zij leren wat de kracht van diversiteit is en wat hen verbindt in plaats van wat hen verdeelt. Dit gebeurt o.a. op school en op de sport-
vereniging. Dit zijn namelijk twee van de weinige structurele plekken waar jongeren uit alle lagen van de samenleving bij elkaar komen met dezelfde 
missie; samen ontwikkelen en leren! 

De school is een ‘minimaatschappij’, een veilige oefenplaats waar zij kunnen leren, fouten kunnen maken en zich kunnen ontwikkelen. REF ondersteunt 
daarom al 13 jaar docenten met de invulling van het thema ‘respect’ in het onderwijs. Ze maakt lesmateriaal om moeilijke onderwerpen bespreekbaar 
te maken en vraagt aandacht voor het thema via de landelijke Week van Respect. In die week geven honderden bekende en betrokken Nederlanders 
gastlessen op scholen en sportverenigingen om jongeren te activeren om respectvol met elkaar om te gaan.
Onze droom is een respectvolle, inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Om dat te bereiken willen we de stap maken van tijdelijke 
projecten, via programma’s naar een landelijke beweging; waarin respectvol omgaan met elkaar, jezelf en je omgeving de norm is.

Succesvol 2018 Terug- en vooruitblik
In dit jaarverslag willen we niet alleen terugblikken, maar 
presenteren we ook graag ook onze ambitieuze toekomstplannen. 
De wens om de impact te vergroten is het afgelopen in vervulling 
gegaan. Onze visie dat je samen sterker staat is wederom 
bevestigd en dit smaakt naar meer. We zoeken de samenwerking 
met onze doelgroep -de jongeren- meer op, met docenten, 
samenwerkingspartners en zo mogelijk ook de overheid. Samen 
kunnen we nog beter werken aan een respectvolle samenleving 
waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Ieder vanuit 
zijn eigen kennis, behoefte, mogelijkheden en kracht. Respect kun je 
namelijk niet afdwingen of opleggen, respect moet je DOEN!

Jack van Praag
Directeur a.i. Respect Education Foundation 

We kijken terug naar een zeer geslaagd 2018. Het was het jaar dat 
vol in het teken stond van de overgang van bereik naar impact. We 
zijn inhoudelijk gaan samenwerken met gemeenten, realiseerden 
verschillende projecten met samenwerkingspartners, het (idee voor het) 
RespectPact ontstond, het ISK-bijscholingstraject floreerde en er vonden 
meer dan 500 activiteiten in de Week van Respect plaats. We werkten 
meer dan ooit samen met leerkrachten en docenten aan onze materialen 
en het aantal gebruikers van de lesmaterialen nam exponentieel toe. 
Internationaal startten we met lokale partners praktijkonderwijs waar 
Respecteducatie aan ten grondslag ligt en bereikten onze Nederlandse 
lesmaterialen ook België en Caribisch Nederland. 

We zijn trots op het werk dat wij in 2018 hebben neergezet en zijn 
enorm dankbaar voor alle partners en vrijwilligers mede dankzij wie wij 
dit konden realiseren!



Wie we zijn en wat we willen bereiken

Respect Education Foundation

De Respect Education Foundation (REF) is in 2006 opgericht door o.a. 
Awraham Soetendorp, als reactie op de toenemende discriminatie en 
intolerantie in de samenleving. REF heeft als missie om een sociaal 
veilige en inclusieve samenleving te realiseren. Te beginnen bij jongeren; 
de generatie van de toekomst.  

Op korte termijn draagt het werk van REF bij aan een positief klimaat 
in de klas en op de sportvereniging. Op langere termijn vergroot het de 
weerbaarheid van jongeren en hun sociale omgang in de maatschappij. 
Uiteindelijk dragen deze jongeren bij aan de maatschappelijke 
verankering van een sociaal veilige omgeving. Een maatschappij met 
ruimte voor iedereen ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, beperking, 
seksuele geaardheid, sociale klasse of geloof.

Wat je vroeg leert, neem je de rest van je leven mee. REF ontwikkelt 
educatieprogramma’s, organiseert trainingen en voert campagne 
waarmee leerkrachten, coaches en begeleiders jongeren vaardigheden 
leren en activeren om zelf bij te dragen aan een veilig leer-en 
leefklimaat. REF richt zich hierbij altijd op de professionals om de 
jongeren heen; dit zijn de mensen die dag in dag uit met de jongeren 
werken, een vertrouwensband hebben en daarmee de sleutelfiguren zijn 
om bij jongeren het verschil te maken.

REF ondersteunt hiermee in het concreet invulling geven aan sociale 
veiligheid en burgerschap. REF doet dat in Nederland en heeft ook 
internationale programma’s in post-crisis gebieden.

Hoe we dat doen
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Onze missie is een respectvolle samenleving realiseren, 
waarin iedereen zich thuisvoelt en aan deelneemt.

- 4 -



Organisatie

Bestuur

Financiering
REF werkt met een klein, maar ervaren en bevlogen team 
bestaande uit een kern van zeven medewerkers (directeur, 
onderwijskundigen/ trainers, projectmanager Week van 
Respect, communicatie en PR, boekhouder). Naar gelang 
de projecten wordt er aanvullende expertise ingezet 
vanuit ons internationale netwerk van onderwijsexperts en 
professionals. Daarnaast mag REF rekenen op de hulp van 
fantastische vrijwilligers. 

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
• Rabbijn S.A. (Awraham) Soetendorp, voorzitter
• Ir. J.M. (Jack) van Praag, penningmeester/voorzitter dagelijks bestuur 
• Mw. M.A. (Marjolein) Albers, algemeen bestuurslid
• Dhr. O.E. (Oliver) van Loo, algemeen bestuurslid
• Mw. S.A.A.C. (Sylvia) Hormann-Vorst, algemeen bestuurslid
• Dhr. L.J. (Luuk-Jan) Boon, secretaris
• Dhr. S. (Soler) Berk, algemeen bestuurslid 

REF ontving in 2018 een financiële bijdrage van de Adessium 
Foundation, het ING Nederland Fonds, Stichting Talud, Verus en 
38 gemeenten. Daarnaast ontwikkelde REF in opdracht van derden 
lesmaterialen en trainingen op maat.

Het financieel jaarverslag is op verzoek in te zien. 

- 5 - - 6 -

Team



Week van Respect 2018
Jaarlijks organiseert REF de nationale campagneweek, de Week 
van Respect. Deze vindt altijd in de 2e week van november plaats. 
Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar één week per 
jaar staat RESPECT vol in de schijnwerpers. In deze week staat 
het belang van verbinding maken door het open gesprek met 
elkaar aan te gaan, centraal. In heel Nederland vieren jongeren, 
organisaties, gemeenten, sporters en partners hetgeen zij met 
elkaar gerealiseerd hebben op het gebied van sociale veiligheid 
en respect. Van 5 - 11 november 2018 werd de 13e editie 
georganiseerd.

Gastlessen
In de Week van Respect 2018 gingen honderden gastsprekers 
het land in om jongeren te inspireren. Dit deden zij middels hun 
peroonlijke verhaal in het kader van Repsect. Uitgangspunt van 
de gastlessen is ervaren hoe belangrijk het is te kunnen zeggen 
wat je denkt en te zijn wie je bent; ongeacht culturele verschillen, 
sekse, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur of afkomst.  
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REF Nederland

Les- en trainingsmateriaal
Scholen en sportverenigingen in heel Nederland kregen toegang tot online beschikbaar 
les- en inspiratiemateriaal met betrekking tot sociale veiligheid en burgerschap. De lesbrief 
‘Burgers bakken’ werd speciaal voor de Week van Respect 2018 ontwikkeld voor alle 
niveaus onderwijs, en gaf invulling aan democratisch burgerschap. Met deze lessen konden 
jongeren zélf hun visie op burgerschap ontwikkelen en delen. Op sportclubs stond ‘respect & 
sportiviteit’ in de schijnwerpers en ook buurthuizen en het jongerenwerk vonden aansluiting 
bij de Week van Respect. 



De landelijke opening
Dit jaar hadden wij de eer de landelijke opening van de Week 
te organiseren in het Vredespaleis in Den Haag. Samen met 
vele samenwerkingspartners, docenten, scholen, sportbonden, 
sportverenigingen, fondsen, artiesten en leerlingen trapten wij de Week 
af. Er vonden tafelgesprekken onder leiding van Dolores Leeuwin met 
hen plaats, waarin zij de meerwaarde bespraken van een gezamenlijke 
inzet voor een respectvol klimaat.

We luisterden naar inspirerende sprekers als Erik de Baedts, 
directeur van de Carnegie Stichting en onze founder rabbijn Awraham 
Soetendorp. Ook werden we aangezet tot denken door het educatieve 
en interactieve theater van Playback. 
Aan het einde van de ochtend bouwden wij met alle aanwezigen een 
Respectmuur; waar iedereen letterlijk zijn/haar steentje bijdroeg door 
te benoemen welke actie hij/zij zou ondernemen om een respectvolle 
samenleving te realiseren in het komende jaar.  

Van bereik naar impact
In 2018 vroegen wij gemeenten, scholen, 
sportverengingen en buurthuizen om in 
beeld te brengen wat zij gedurende het 
jaar doen aan sociale veiligheid (denk 
in het onderwijs aan burgerschap, bij 
sport aan respect & sportiviteit en binnen 
gemeenten aan inclusie, diversiteit, en 
tolerantie). We daagden hen uit om al 
hun activiteiten door het jaar heen aan 
elkaar te koppelen. Deze Week is daarbij 
een momentum om de verbinding met 
elkaar op te zoeken, het gesprek met 
elkaar aan te gaan, jaarplannen te maken, 
te evalueren en resultaten te vieren. 
Hiermee vergroten we samen de impact! 

Financiering Week van Respect
De Rijksoverheid hamert voortdurend op het belang van initiatieven om 
burgers met elkaar te verbinden en diversiteit te omarmen. De ministeries 
van SZW en OCW -die de Week eerder ondersteunden- zijn ieder jaar 
enorm positief over de aanpak en impact van de Week. Echter: vanaf 2018 
is deze steun onverwachts gestopt. Hierdoor is de noodzaak tot financiële 
betrokkenheid van gemeenten vergroot. In 2018 hebben 38 gemeenten 
zich als partner aan de Week verbonden en een financiële bijdrage 
geleverd.

Met de bijdrage van fondsen (o.a. Adessium Foundation en Stichting 
Talud) hebben we de Week van Respect 2018 kunnen realiseren en tot een 
hoger niveau kunnen brengen. Vanuit deze samenwerking beoogden we 
een verduurzaming van de activiteiten en impact. We zijn dan ook trots 
dat we op de steun van en samenwerking met deze fondsen!
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Impact van 13 jaar Week van Respect:
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Nationale sportbonden
Het hele jaar door werken wij met veel plezier samen met vele 
partnerorganisaties. Speciaal rondom de Week van Respect 
werkten wij samen met 11 nationale sportbonden. We bespraken 
de individuele behoeften die er per sport spelen op het gebied 
van respect (in de brede zin des woords). Hieruit ontstonden 
verschillende samenwerkingen: van landelijke campagne, tot 
sport-specifieke toolkits. De ambitie was om zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren bewust te maken dat én hoe zij zelf bij 
kunnen dragen aan een respectvol sportklimaat. Door middel van 
de uitgezette campagnes en het uitwisselen van best practices 
vergrootten we de impact en het bereik van al onze afzonderlijke 
initiatieven en activiteiten.

Ruim 1 miljoen leerlingen in 35.000 klassen op 4.000 scholen werkten met het lesmateriaal, 
hadden een gastspreker of andere activiteit op school in de Week van Respect

12 verschillende PABO’s werkten met ons lesmateriaal

150 verschillende gemeenten deden actief mee aan de Week van Respect, door de organisatie    
van gastlessen, het verspreiden van projectinformatie en lesmateriaal en het ondersteunen van 
het gedachtegoed van de Week van Respect door uitingen in media en organisatie van lokale 
activiteiten. 38 Gemeenten werden tot nu toe officiele partner van de Week van Respect.

14 sportbonden en vele sportclubs gebruikten het inspiratiemateriaal en/of organiseerden 
gastlessen of activiteiten over sportiviteit & respect.

Honderden gastsprekers en ambassadeurs van de Week gingen in gesprek met jongeren: o.a. 
Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, partners en BN’ers.

Er verschenen duizenden items in de media, zowel landelijk als lokaal, en op social media.
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Trainingen
In 2018 verzorgde REF verschillende workshops op 
conferenties en teamtrainingen op scholen van verschillende 
onderwijsniveaus. De teamtrainingen waren meestal eenmalige 
bijeenkomsten ter invulling van studiedagen. Onze trainers 
gaan samen met het docententeam in op de theorie én de 
praktijkervaringen van het thema naar keuze. 

REF koppelt theorie altijd aan de context specifieke praktijk 
en zorgt dat de docenten naderhand de tools hebben om het 
geleerde direct in de klas in praktijk te kunnen brengen.

De thema’s waar dit jaar de meeste vraag naar was, waren 
trauma-sensitief lesgeven, groepsdynamiek, nieuwkomers in 
de klas en persoonlijk en professioneel handelen.
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Lesmaterialen – Sociale veiligheid en burgerschap
Jaarlijks ontwikkelt REF nieuwe lesmaterialen voor het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. Deze lessen geven concrete invulling aan 
burgerschapsonderwijs, mentorlessen en verschillende kerndoelen. REF biedt enerzijds lessenreeksen om bijvoorbeeld de groepsdynamica in de 
klas vorm te geven of (cyber)pesten aan te pakken. Anderzijds worden er losse lessen geboden om beladen thema’s bespreekbaar te maken, of 
basisvaardigheden te leren. Zo worden er bijvoorbeeld lessen over diversiteit, seksuele weerbaarheid, pesten en actief luisteren aangeboden. Alle 
lessen worden ‘klik-klaar’ aangeboden in onze digitale lesomgeving en zijn kosteloos te gebruiken. De lesmateriaal zijn -indien gewenst- ook eenvoudig 
te personaliseren. 

Lesmaterialen

Ons educatiemateriaal en onze programma’s zijn gebaseerd op onderbouwde en werkzaam bewezen onderwijsprincipes. Waaronder de Social 
interdependancy theory van Kurt Lewin (1946), Coopertive learning van Johnson, Johnson & Smit (1998 ;2009), de Multiple intelligences theory van 
Howard Gardner (1983), de Self determination theory van Deci & Ryan (1985) en het Adaptief onderwijs van Luc Stevens. 
De educatieprogramma’s van REF zijn zo ontwikkeld dat jongeren ondersteund worden om zich te ontwikkelen vanuit een natuurlijke behoefte aan 
relatie, autonomie en competentie.  

Lesmateriaal in opdracht van en in samenwerking met:
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“Samen 
nadenken 

over burger 
zijn vond ik 

leuk”
Viggo, groep 8

“Respect moet je niet op wachten, het is iets wat je zelf moet doen!”
Jaimy, MBO 

“Ik vond de hamburgerles L+L,  leuk en leerzaam!”
Jilou, groep 6 



Doelstelling
Vanuit ons werk in post-conflictgebieden in de Filipijnen (sinds 2012) Burundi en DR Congo 
(sinds 2015) en op AZC-locaties in Nederland, is het ISK-Bijscholingstraject ontwikkeld. Het 
traject heeft als doel om ISK-docenten te ondersteunen in de specifieke praktijk van het 
onderwijzen van hun complexe en diverse doelgroep. Het traject geeft antwoord op de vragen: 
hoe ga je als docent om met trauma bij je leerlingen? En de extreme diversiteit in je klas? En 
hoe bereid je jouw leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst? 

Er was veel interesse in het bijscholingstraject; de behoefte van ISK-docenten bleek nog 
groter dan verwacht. De variatie in de doelgroepen en niveaus van voorscholing sluit niet 
aan op de mogelijkheden en middelen die het (ISK)onderwijs nu kan bieden. Tijdens dit 
bijscholingstraject hebben we de modules doorontwikkeld en aangepast zodat we elke locatie 
optimaal konden ondersteunen op de thema’s: competenties ontwikkelen, groepsdynamica, 
motivatie, toekomstoriëntatie en trauma-sensitief lesgeven. 

REF mocht dit bijscholingstraject aanbieden dankzij steun van het ING Nederland Fonds.

Bereik

ISK-Bijscholingstraject (Internationale Schakelklas)
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Inmiddels heeft er een driedaagse training plaatsgevonden op 24 locaties in heel Nederland. 
Hiermee hebben wij meer dan 350 docenten bereikt; die gezamenlijk lesgeven aan ongeveer 
5000 ISK-leerlingen.

Resultaten  
Het programma geeft docenten de kennis, vaardigheden en tools om jongeren op een constructieve manier aan hun toekomst te laten bouwen en hen 
de regie over hun eigen leven terug te pakken. 
 

De resultaten van het bijscholingstraject kunnen als volgt worden samengevat:

• Sociale veiligheid binnen de ISK-docententeams is vergroot;
• Inzicht en algemene kennis over de doelgroepen is vergroot;
• Algene onderwijstheorieën zijn vertaald naar de specifieke ISK doelgroep;
• Ondersteuning is verstrekt bij bepaalde specifieke doelgroepgerichte vragen;
• Kennis en (praktijk)tools zijn behandeld t.b.v. omgang met traumaspecifiek gedrag; 
• Analyse en reflectie op het ISK-onderwijssysteem en eigen curriculum;
• Uitwisselen van best practices tussen docenten (zowel binnen eigen locatie, als landelijk);
• Gezamenlijke ontwikkeling van werkvormen die effectief zijn bewezen in de praktijk;
• Platform van werkvormen ontwikkeld en geboden, ook voor docenten buíten bijscholingstraject (realisatie in 2019). 
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“Veel uitgebreider dan gedacht! ”

Hele mooie 
visie op 

empowerment, 
burgerschap 
en sociale 
veiligheid!

“jullie doen goed werk en verdienen het dat meer (met name ISK-scholen) gebruik gaan maken van jullie expertise.”

Deelnemende
docenten:

Evaluatie
Na het volgen van het bijscholingstraject heeft er na 
afloop een mondelinge evaluatie plaatsgevonden met de 
locatieleider, de teamleider, en/of een aantal docenten.

Docenten en hun leidinggevenden geven aan dat de 
training goed aansluit op de behoeften en het werken 
in de dagelijkse praktijk. De theorie die werd geboden 
heeft de docenten “weer op scherp gezet” en hun kennis 
over de doelgroep verrijkt. Het feit dat het programma 
is toegespitst op de praktijk wordt als onderscheidend 
ervaren t.o.v. andere trainingen. Ook werden de trainers 
enthousiast, inhoudelijk sterk en inspirerend genoemd.

Na de training werd tevens een digitale evaluatie 
uitgestuurd naar alle deelnemers. Aan het eind van 
het programma (juli 2019) volgt er een verslag van de 
evaluaties.
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Aanleiding
Na jarenlange samenwerkingen beschikken we over een netwerk van 
betrokken, capabele en inspirerende maatschappelijke organisaties. 
Met een veelal overeenkomstige missie werkt eenieder vanuit de 
eigen expertise aan bijvoorbeeld het effectief invulling geven aan 
burgerschapsonderwijs. Vanuit de beste intenties zien scholen toch een 
probleem ontstaan: zij worden overspoeld met aanbod en zien door 
de bomen het bos niet meer. Oftewel: ze voelen zich niet geholpen of 
ondersteund in al dat aanbod. Vandaar dat wij ons afvroegen: wat zou het 
opleveren wanneer we de krachten zouden bundelen in een RespectPact?

Het RespectPact

Burgerschapsonderwijs
Het RespectPact is een nationale alliantie in oprichting, 
bestaande uit maatschappelijke organisaties, scholenkoepels 
en financiers die samen werken op het hoofdthema respectvol 
samenleven. De missie van deze alliantie is dat we in 
Nederland binnen drie jaar tijd met significant meer compassie 
en respect met elkaar omgaan. Dit bereiken we door onze 
burgerschapsprogramma’s beter af te stemmen op de 
jongeren zelf, door ons aanbod meer gestructureerd onder de 
aandacht te brengen van scholen, en door gezamenlijk acties 
en activiteiten te organiseren. 

In 2018 is de eerste stap gezet. Vele partners kwamen op 
14 juni 2018 samen om ambities en dromen uit te spreken, 
mogelijkheden te verkennen en de intentie te ondertekenen. 
In 2019 zullen we stappen zetten om deze samenwerking te 
realiseren. 
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REF Internationaal
Filipijnen
In 2013 is REF in samenwerking met Cordaid gestart 
met een pilot op drie basisscholen. REF schreef het 
inhoudelijke, creatieve programma en ondersteunde 
vanuit Nederland de drie facilitators van de lokale 
NGO Pasali, die het programma uitvoerden.

Het programma sloeg aan en in 2014 volgde een 
opschaling van het RespectEducatie Programma 
(REP) naar tien basisscholen, gerealiseerd door onze 
lokale partner Pasali. 

Het jaar daarop werd het programma op ca. 70 
scholen -verspreid over Mindanao- uitgevoerd, in 
samenwerking met verschillende NGO’s. Het REF 
trainersteam heeft de afgelopen jaren Train-de-
Trainer sessies verzorgd aan het trainersteam van 
Pasali en samen met hen andere NGO-partners 
en docententeams van REP-scholen getraind. De 
trainingen richten zich op schoolontwikkeling, 
adaptief onderwijs, coöperatief leren en passend 
onderwijs. Ze vonden plaats op Mindanao, in General 
Santos, Cotabato en Palimbang.  

In 2018 is in samenwerking met Pasali een nieuw 
programma opgezet. Dit programma richt zich meer 
op competentie gericht onderwijs en sluit aan bij het 
door de Filipijnse overheid geïnitieerde Alternative 
Learning System (ALS). Deze aanpak is er met name 
op gericht om ongeletterde jongeren, volwassenen 
en ouderen -die tot nu toe geen of weinig toegang tot 
onderwijs hadden- een basisopleiding te bieden. Het 
maakt hen economische zelfstandig en onafhankelijk. 
De overheid erkend dit programma en accrediteert 
de resultaten. 

Daarnaast werkt REF samen met lokale partners aan 
het opzetten van nieuwe trainingsprogramma’s met 
het thema Trauma-sensitive teaching in 
post-conflict/-crisis gebieden op de Filipijnen. 
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Burundi
In 2015 is REF in samenwerking met Cordaid gestart met een koppeling van een inhoudelijk school- 
programma aan het bestaande Results Based Financing project van Cordaid. Dit houdt in dat scholen 
die gebruik maken van de financiële ondersteuning van Cordaid -naast de voorwaarden van Cordaid- 
ook moeten werken aan schoolontwikkeling en een veilig schoolklimaat d.m.v. RespectEducatie. 
Vanaf 2015 tot 2016 hebben 40 basisscholen deelgenomen aan het Respectprogramma. In 2016 
is het lokale Cordaid kantoor in Budjambura (Burundi) helaas gereorganiseerd en kreeg het 
Respectteam -en hiermee het Respectprogramma- geen ondersteuning en geen vervolg. De wens is 
om het programma, wanneer lokaal logistiek mogelijk, opvolging te geven.

Congo  
Simultaan startte in 2015 hetzelfde traject in Sud-Kivu, Congo op 40 scholen. Dit 
traject liep een jaar langer door en inmiddels hebben 60 scholen (40 basisscholen 
en 20 middelbare scholen) deelgenomen aan het Respectprogramma! 

Vervolgens ontwikkelde REF in 2017 in opdracht van en samenwerking met 
Cordaid een onderwijskundig radioprogramma, ter aanvulling van het School 
development programm van Cordaid.  
In heel Congo werd dit programma uitgezonden in het landelijke verplichte 
bijscholingsuur voor docenten. De uitvoering van het programma kwam tot 
stand in samenwerking met Cordaid Congo, het Respectteam Congo en de 
lokale onderwijsinspecteurs. REF realiseerde voor docenten en schoolleiders 
van de deelnemende scholen een aantal seminars over schoolontwikkeling, 
die ook in samenwerking met de lokale inspecteurs werden gegeven. REF 
ontwikkelde tevens de bijbehorende trainingsmaterialen en werkboeken voor alle 
deelnemende docenten. 

In 2017-2018 werd de politieke situatie in Congo instabiel en volgde een negatief 
reisadvies. Het Respectprogramma kwam hierdoor op een lager pitje te staan. 
Begin 2019 zoekt REF weer contact met Cordaid om de samenwerking op te 
pakken en inhoudelijke aanvullingen te leveren op de groeiende Results Based 
Financing projecten van Cordaid.
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Anti-pestprogramma voor het VO 
REF is ontwikkel- en trainingspartner in een driejarige onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO), naar een effectief pestpreventieprogramma voor het voorgezet onderwijs. Het onderzoek bestaat uit het ontwerpen en 
ontwikkelen van een trainingsprogramma en lesprogramma voor docenten en leidinggevenden van middelbare scholen. 

Het onderzoek is eind 2018 van start gegaan. Gedurende het onderzoek nemen 40 middelbare scholen deel aan het programma. De scholen worden 
gemonitord om zo de effectiviteit van het nieuw ontwikkelde programma te meten.

In schooljaar 2019-2020 start eerst het pilottraject i.s.m. zes scholen. In schooljaar 2020-2021 zullen 20 scholen starten met het programma en zullen 
simultaan 20 controlescholen starten. Nadat het onderzoek is afgerond kunnen ook de controlescholen starten met het programma, zodat er uiteindelijk 
40 middelbare scholen werken met het pestpreventieprogramma. 

Wetenschappelijk onderzoek
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REF werkt samen met toegewijde mensen en betrokken organisaties. Uiteenlopend van stichtingen, gemeenten, overheden tot scholen, verenigingen en 
onderwijsinstanties. Hun specialistische kennis alsmede hun inspirerende inzet zorgt ervoor dat wij samen effectieve producten en diensten realiseren 
waar wij trots op zijn!

Door onze krachten te bundelen laten we zien hoe belangrijk het is om te investeren in het open gesprek -ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, seksuele 
geaardheid of geloof- en een samenleving waar iedereen er toe doet. Samen met onze partners maken we jaarlijks het verschil voor ruim 200.000 
jongeren; nationaal en internationaal. 

Wij zijn in het bijzonder dankbaar voor de ruim 340 inspirerende gastsprekers die als ambassadeur van Respect het open gesprek zijn aangegaan met 
jongeren in de Week van Respect 2018. Door hun persoonlijke verhaal te delen gaven zij de gastlessen diepgang en zetten zij zich belangeloos in om een 
open samenleving te creëren en te behouden. Ook gaat onze dank uit naar alle 130 bevlogen en betrokken gemeenten, die ons werk op zoveel vlakken 
mogelijk hebben gemaakt. Samen met hen hebben we de Week van Respect nationaal op de kaart gezet en hebben we dit jaar nog meer jongeren weten 
te bereiken. Voor hun steun en samenwerking in 2018 bedanken wij:

Samenwerkingspartners
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In de Week van Respect 2019 willen we voortborduren op de omslag die wij in 2018 maakten: ons met vele partners inzetten op het maken van zoveel 
mogelijk (blijvende) impact, gedurende het hele jaar.

In toenemende mate worden we benaderd om vanuit onze expertise mee te denken aan beleid -en met name de uitvoer ervan- door gemeenten, 
scholen en sportverenigingen. In 2019 willen we ons team uitbreiden, om deze begeleiding op maat nog meer en beter te kunnen bieden. Dit blijven wij 
doen in nauwe samenwerking met onze partners. In 2019 zullen tevens de samenwerkingen met de nationale sportbonden geïntensiveerd worden en 
verwachten wij een nog diverser netwerk van samenwerkingspartners te realiseren.

Samen met samenwerkingspartner MasterPeace zijn wij voornemens een eerste inhoudelijke samenwerking te realiseren, middels een pilot 
in de omgeving Utrecht. Naast dat wij met deze pilot als hoofddoel hebben om scholen te ontzorgen in het effectief vormgeven van hun 
burgerschapsonderwijs, dient deze pilot als eerste stap in het geambieerde RespectPact. Wij zullen funding aanvragen voor deze pilot en indien gewenst 
ook andere samenwerkingspartners inzetten in het zo goed mogelijk invulling geven aan het burgerschapsonderwijs van de pilotscholen.

Toekomstambitie
Week van Respect

RespectPact – Pilot
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Na een heel succesvol traject komt er in 2019 een einde aan het ISK-
Bijscholingstraject. Dat wil zeggen: er liggen nog aanvullende behoeften en 
zorgvragen open, maar de funding van het traject komt na twee schooljaren tot 
een einde. We hebben vele aanvullende behoeften gesignaleerd en samen met 
ISK-docenten gewerkt aan eventuele passende aanvullende trajecten. 

In 2019 willen we een doorstart maken en momenteel werken we hard aan het 
vormegeven van deze plannen. 

ISK-Bijscholingstraject - vervolg
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Naar aanleiding van de Week van Respect zijn wij benaderd door verschillende 
scholen met de wens een Respectschool te worden. Er zijn vele scholen die 
uitgebreid invulling geven aan hun sociale veiligheid en hun burgerschap; 
maar er speelt een aanvullende behoefte van scholen om zich specifiek 
daarmee te profileren. Vanuit onze ervaring weten we hoe het is om met 
alle betrokken actoren van een school actief te werken aan een veilige leer-
en leefomgeving. En hoe groot de impact kan zijn als je dit gezamenlijk 
vormgeeft in plaats van het van bovenaf op te leggen. Met de opgedane 
kennis en ervaring in binnen- en buitenland willen we in 2019 starten met een 
concreet project voor het realiseren van Respectscholen in Nederland. 

Pilot Respecteducatie Programma – Nederland

Middels onze nieuwsbrieven en onze online lesomgeving bedienen we de individuele docent van PO, VO en MBO scholen zo goed 
mogelijk in het invulling geven aan burgerschapsonderwijs. Incidenteel kunnen we direct op actuele thema’s inspringen door 
nieuwe lesbrieven aan te bieden. REF heeft de wens dit op meer structurele basis te doen. We willen vaker gehoor geven aan 
de wensen en behoeften die wij van docenten horen, of ideeën die wij zelf ‘op de plank hebben liggen’. Ons voornemen is om in 
schooljaar 2019-2020 vaker en structureler lesbrieven te ontwikkelen. Ook hebben we de ambitie om onze doelgroep uit te breiden 
met speciaal onderwijs (SO) en onderwijs voor nieuwkomers en anderstaligen (ISK) zodat ook deze docenten regelmatig bediend 
worden met ons lesaanbod. 

Lesmaterialen (continuïteit)
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www.respecteducation.me          info@respecteducation.me           www.weekvanrespect.nl

Totvolgend jaar! 


