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RESPECT EDUCATION FOUNDATION samenvatting jaarverslag bij 
financieel jaarverslag 2016 
  
Algemeen 
Juridische structuur, statutaire naam en vestigingsplaats 
Op 13 maart 2007 is Stichting Dag van Respect opgericht. Op 28 september 
2015 is de naam gewijzigd in Respect Education Foundation. Zij is gevestigd in 
Amsterdam. 
 
Doelstelling 
De Respect Education Foundation (REF) is in 2006 opgericht onder de naam 
Stichting Dag van Respect, als reactie op de toenemende discriminatie en 
intolerantie in de samenleving. REF ontwikkelt programma’s en activiteiten om 
een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en respectvolle 
maatschappij, waarin iedereen zich thuis en geaccepteerd voelt, te beginnen in 
het klaslokaal. 
 

 
 
Week van Respect 
Jaarlijks organiseert REF de Week van Respect in de tweede week van 
november, dit jaar voor de 11e keer. Natuurlijk is respect iets van alle dag, maar 
één week per jaar staat RESPECT vol in de schijnwerpers. In deze week staat het 
belang van het open gesprek met elkaar centraal.	
Met behulp van gastlessen en de authentieke verhalen van gastsprekers, 
inspireert REF jongeren om de dialoog met elkaar aan te gaan over diversiteit. 
En hoe belangrijk het is te kunnen zijn wie je bent, ongeacht culturele 
verschillen, sekse, religieuze overtuiging, seksuele voorkeur of afkomst.	
Veel burgemeesters, wethouders, bekende en betrokken Nederlanders, 
topsporters en Kamerleden deden mee en gingen hierover met jongeren in 
gesprek.	Daarnaast is er online lesmateriaal beschikbaar voor leerkrachten 
en docenten dat hen ondersteunt in het realiseren van	een veilige sfeer in de 
klas, waar alle, ook moeilijke en controversiële onderwerpen, altijd bespreekbaar 
zijn.	
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#jijmaakthetverschil 
	
Het thema van de Week van Respect 2016 was #JijMaaktHetVerschil	
Door jongeren naar elkaar te leren luisteren ontstaat empathie en begrip voor de 
ander. Zo kan vervolgens het gesprek worden aangegaan vanuit verschillende 
meningen en visies. Jongeren hoeven het daarbij niet met elkaar eens te 
worden, maar leren open te staan voor de opvattingen van de ander en hoe je 
op een respectvolle wijze een debat voert.	
	
Het thema omvatte alle domeinen van burgerschapsonderwijs; democratie, 
participatie en identiteit. Met behulp van gastlessen en/of het lesmateriaal 
kon je deze thema's concreet handen en voeten geven. Verantwoordelijkheid 
nemen voor jezelf en je daden en het ontwikkelen van je persoonlijk 
meesterschap kwamen aan bod.	
 
De Week heeft dan ook tot doel het bevorderen van tolerantie en tegengaan van 
discriminatie door verbinding te creëren en concrete handelingsperspectieven te 
bieden voor actief (wereld)burgerschap.  
Financiering middels een subsidie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid maakte het mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden uit 
te breiden en nieuwe partners te betrekken. Vanuit deze samenwerkingen wordt 
een verduurzaming van de activiteiten en impact beoogd. 
In totaal zijn 1632 scholen in aanraking gekomen met het lesmateriaal van de 
Week van Respect. Veel scholen hebben daarnaast ook nog (een) gastspreker(s) 
uitgenodigd in hun klas(sen). Uitgesplitst zijn dit: 
905 basisscholen (90.500 leerlingen: gemiddeld 4 klassen per school) 
564 middelbare scholen (56.400 leerlingen: gemiddeld 4 klassen per school) 
163 MBO-scholen (16.300 leerlingen: gemiddeld 5 klassen van 20 per school) 
Het aantal docenten van middelbare scholen en uit het beroepsonderwijs dat 
gebruik heeft gemaakt van het lesmateriaal is sterk gestegen ten opzichte van 
vorig jaar.  
Daarnaast zijn er 92 gemeentes en 32 partners betrokken, waaronder 7 
sportbonden, is er een communicatie campagne ontwikkeld en uitgerold, hebben 
2 PABO’s ‘groot’ meegedaan en is er op 6 PABO’s met studenten met 
lesmateriaal gewerkt. 202 ambassadeurs hebben zich verbonden aan de Week 
en zijn er door REF 193 gastlessen georganiseerd. 
 
AZC-ISK 
In Utrecht en Maastricht zijn er, ondersteunt door de gemeente Utrecht en 
Maastricht 2 respect educatie trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor 
pedagogische begeleiders van AMV-ers. In Utrecht is er een aanvullende module 
‘omgaan met seksualiteit’ toegevoegd. In Maastricht is er tevens een training 
ontwikkeld voor en gegeven aan ISK docenten (40) die lesgeven aan o.a. AMV-
ers. De pilots zijn tot een eindevaluatie verwerkt en op basis van de positieve 
resultaten wordt een vervolg traject verkend waarbij met name zal worden 
ingezet op een uitbreiding van trainingen op ISK locaties. 
 
Ontwikkeling lesmateriaal en trainingen voor derden: 
Er zijn diverse respect trainingen / lesmateriaal ontwikkeld en uitgevoerd op PO 
en VO scholen en conferenties en voor andere maatschappelijke organisaties. 
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	Respect-educatie in het buitenland 
In 2012 is in samenwerking met Cordaid, het internationale Respect Education 
Program (REP) ontwikkeld, een trainingsprogramma gericht op verbeteren van 
de kwaliteit van onderwijs en het promoten van onderlinge tolerantie, voor 
leerkrachten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in 
ontwikkelingslanden. 
Het Respect Education Program is in de 1e helft van 2016 geïmplementeerd op 5 
basisscholen, in grade 4,5,6 in DR Congo. Circa 2000 leerlingen en 25 
leerkrachten werden getraind. Vanaf het nieuwe schooljaar in augustus 2016 is 
REF in samenwerking met Cordaid en het Ministerie van Onderwijs het MAP 
programma (Méthode Active et Participative) aan het uitrollen in combinatie met 
respect educatie. Dit programma wordt ondersteunt met lesmodules die per 
radio door docenten te beluisteren zijn. 26 basisscholen in Walungu en 20 in 
Shabunda doen mee en 20 voortgezet onderwijs scholen in Walungu.  
Ook wordt er in steeds meer landen door individuele scholen gebruik gemaakt 
het lesmateriaal dat jaarlijks wordt ontwikkeld in het kader van de Week van 
Respect en dat via de website na inschrijving gratis te downloaden is. Zo werd 
het lesmateriaal dit jaar gedownload door scholen uit België, op Aruba, uit 
Australië, Suriname en Amerika. 
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Interne organisatiestructuur en personele bezetting  
REF werkt met een klein maar efficiënt team. Het team bestaat een directeur, 
een hoofd educatie/trainer, een trainer/project manager, een communicatie 
medewerker/trainer en een boekhouder. Gemiddeld is de bezetting 2,6 fte. Op 
projectbasis wordt het team uitgebreid. Al het werk wordt uitgevoerd op ZZP 
basis. Daarnaast wordt REF ondersteunt door vrijwilligers. 
 
Bestuur  
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:  

- Rabbijn S.A. Soetendorp, voorzitter 
- Ir. J.M. van Praag, penningmeester/voorzitter dagelijks bestuur 
- Dhr. O.E. van Loo, algemeen bestuurslid 
- Mw. S.A.A.C. Hörmann-Vorst, algemeen bestuurslid 
- Mw. J.G.M. Post, algemeen bestuurslid 
- Dhr. L.J. Boon, secretaris 
- Mevr. G.M. Ploeg, algemeen bestuurslid* 
* Marije Ploeg is dit jaar toegetreden tot het bestuur. Jolanda Post verlaat per 
31-12-2016 het bestuur, maar blijft betrokken als adviseur. 

 
 
Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens 
REF richt zich in 2017 op drie deelgebieden: 

1) Algemeen: Het verder ontwikkelen en implementeren van de methode 
respect onderwijs. 

2) Programma’s en projecten in Nederland:  
• Het verder ontwikkelen en organiseren van Respect educatie op 

basis scholen, voortgezet onderwijs, MBO en Pabo’s. Organisatie 
van de Week van Respect 2017, waarbij er naast scholen wordt 
ingezet op versterken samenwerking met gemeenten en sport. 

• REF is partner in de ontwikkeling en uitvoering van een meerjarig 
anti-pest programma/bevorderen sociale veiligheid, voor het 
voortgezet onderwijs, ism net Pestcollectief (RUG, NJI, AvH 
Instituut, SS&V, REF).  

• Het op aanvraag uitvoeren van respecteducatietrainingen op AZC’s 
en (ISK) scholen en andere instanties.  

3) Programma’s en projecten internationaal:  
• Het continueren van het Respect Education Program in DRC (in 

Walungu en Shabunda district) en mogelijke uitbreiding naar andere 
regio’s in DRC ism Cordaid. Ook is uitbreiding naar de CAR (Centraal 
Afrikaanse Republiek) een optie ism Cordaid. 

• Daarnaast ontwikkelt REF ism partner Pasali, een meerjarenplan 
voor de ontwikkeling van een Respect Education Resource Center in 
de Filipijnen (gefinancierd vanuit het Ministerie van Onderwijs in de 
Filipijnen). En wordt uitbreiding van de Week van Respect naar de 
BES eilanden voorzien.  

 
REF voorziet in de toekomst structurele inkomsten vanuit het aanbieden van 
trainingen en het ontwikkelen van lesmateriaal en projecten voor derden. 
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Begroting REF 2017 
 Respecteducatiemateriaal en trainingen      € 20.000  

AZC en ISK trainingen / overige projecten     € 40.000  
Week van Respect 2017 en projecten gemeenten       € 150.000  
Respect Programma DRC      € 40.000  
Respect Programma Filipijnen      € 30.000  
Respect Programma nieuwe landen       € 25.000 
Overhead (is mee begroot in programma kosten 
(35k) 

 TOTAAL   € 305.000  
 
 
De Respect Education Foundation heeft elf succesvolle jaren achter de rug. 
Structurele financiering blijft een punt van zorg. In 2017 blijft duurzame 
financiering, dan ook een belangrijk aandachtspunt. Focus ligt daarbij enerzijds 
op het opzetten van een unit ‘respecteducatie-training/educatiemateriaal-
ontwikkeling’, en anderzijds op het aangaan van partnerships in meerjarige 
projecten (gefinancierd vanuit subsidies / fondsen).  

 

 


