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Voorwoord
Graag nemen we jullie mee op onze missie; een respectvolle, sociaal veilige en inclusieve samenleving waarin ruimte is voor iedereen en waarin iedere 
jongere zich thuis voelt. Een samenleving zonder pesten, discriminatie en uitsluiting vanwege afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid, sociale 
klasse of geloof. Dat is waar we voor staan en waar we non-stop aan werken, samen met jullie en heel veel andere partners.

Het uitgangspunt in al ons werk is daarom ‘Iedereen is anders, maar iedereen is gelijkwaardig’. Daar is begrip en inlevingsvermogen voor nodig. We 
richten ons hierbij op jongeren, de generatie van de toekomst. Hoe kunnen we er voor zorgen dat jongeren opgroeien in een samenleving waar ze zich 
verbonden voelen met elkaar en hun omgeving? Hoe zorgen we dat jongeren aangesloten zijn bij en ook verantwoordelijk nemen voor die maatschap-
pij? Twaalf jaar praktijkervaring leert ons dat het persoonlijke gesprek, het écht contact maken met elkaar, hier het fundament voor levert. Maar zo’n 
gesprek ontstaat niet vanzelf, je moet het faciliteren en begeleiden.  

Daarom stimuleren en organiseren wij, de Respect Education Foundation (REF), gesprekken tussen jongeren onderling, maar ook tussen jongeren en 
docenten, en jongeren en gastsprekers. We ontwikkelen begeleidend lesmateriaal, organiseren campagnes en verzorgen gastlessen, debatten en dis-
cussies om alle (lastige) onderwerpen bespreekbaar te maken. Soms met een landelijke campagne en soms met een kleinschalig project op een school, 
in de wijk of op een sportclub. 
Zo zetten we ons in om een concrete invulling te geven aan sociale veiligheid en burgerschapsonderwijs, zowel op nationaal als internationaal niveau. 
Met respectvol samenleven als overkoepelend thema.

Succesvol 2017 Terug- en vooruitblik
Graag blikken we terug op de behaalde resultaten en presenteren 
onze toekomstplannen met ambitie! Jongeren en hun begeleiders 
in beweging krijgen voor een sociaal veilige omgeving kan alleen 
met vereende krachten; vanuit een sterke organisatie, in nauwe 
samenwerking met maatschappelijke partners, met de onmisbare 
steun van honderden vrijwilligers en de financiële support van 
overheden en fondsen. Samen zetten we ons in voor een wereld 
waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn!

Marjolein Albers
Directeur Respect Education Foundation 

We kijken terug op een succesvol 2017, met daarin nieuwe 
samenwerkingspartners, een verbreding van ons Respectprogramma 
richting o.a. ISK-onderwijs, het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, 
nieuw wetenschappelijk onderzoek en een recorddeelname aan de 
Week van Respect met maar liefst (130!) deelnemende gemeenten, 343 
ambassadeurs en gastsprekers, honderden scholen en sportverenigingen 
en 14 sportbonden. Op internationaal vlak is het radio-teaching 
program voor basis- en voortgezet onderwijs in Walungu, DR Congo 
gerealiseerd en werd het Respect Educatie programma op de Filipijnen 
doorontwikkeld. 
Wij zijn trots op de mijlpalen die wij hebben bereikt samen met onze 
partners en bevlogen vrijwilligers!



Wie zijn wij?

Respect Education Foundation

De Respect Education Foundation (REF) is in 2006 opgericht door Rabbijn 
Awraham Soetendorp en Jack van Praag, als reactie op de toenemende 
discriminatie en intolerantie in onze samenleving.
Sinds 2006 zet REF zich zowel nationaal als internationaal in voor 
een inclusieve, veilige samenleving, waarin jongeren zich thuis en 
geaccepteerd voelen. Vanuit daar kunnen jongeren zich zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen en actief deelnemen aan de maatschappij. Dit 
doet REF door (toekomstige) leerkrachten, docenten en pedagogisch 
begeleiders van jongeren te voorzien van training, lesmaterialen en 
projecten op maat. In al ons werk staat respect voor jezelf, elkaar en de 
omgeving centraal.

School is de plek waar jongeren naast cognitieve vaardigheden, leren 
respectvol samen te leven. Zo wordt school, als minimaatschappij, een 
veilige oefenplaats waar zij kunnen leren, fouten kunnen maken en zich 
kunnen ontwikkelen. Pas als die veilige ‘respectzone’ er is, kun je werken 
aan burgerschapsvorming.
REF ondersteunt scholen bij het praktisch realiseren van zo’n veilig 
leerklimaat en het concreet invullen van burgerschapsonderwijs, met als 
doel dat iedere jongere:
• Erbij hoort 
• Goed leert om gaan met verschillen
• De ruimte krijgt zich te ontwikkelen
• Verantwoordelijkheid neemt
• Verbinding aangaat 

Jonge mensen zich thuis laten voelen in hun samenleving.

REF vertaalt de abstracte begrippen ‘sociale veiligheid en burgerschap’ in concrete praktische en visueel aantrekkelijke tools en leerlijnen die ontwikkeld 
zijn op basis van wetenschappelijk getoetste theorieën en methodieken, en direct toepasbaar in de onderwijspraktijk. 
REF ondersteunt schoolleiders en scholenteams met de vertaling van hun missie en visie op sociale veiligheid en burgerschap naar beleid en een 
praktische aanpak met concrete activiteiten en doelen, geïntegreerd in het curriculum. 

REF biedt scholen lesmateriaal & tools om concrete invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. 
REF traint (aankomende) docenten / leerkrachten in het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden bij hun leerlingen (meta competenties) en 
het realiseren van een veilig klimaat in de klas en op school (ook speciale doelgroepen zoals docenten van ISK’s). 
REF brengt partijen binnen en buiten de school bij elkaar om het thema respectvol samenleven concreet invulling te geven, bijvoorbeeld door de 
organisatie van de nationale Week van Respect.

Hoe pakken we dat aan?

Visie

Missie
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Op korte termijn dragen REF programma’s bij aan een positief klimaat in de klas en in scholen. 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, waarin plek is voor iedereen -ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof- en waaraan iedereen 
actief deelneemt.

Wat willen we hiermee bereiken?
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Organisatie
Bestuur

Financiering

REF werkt met een klein, maar ervaren en bevlogen team bestaande 
uit een kernteam van 7 medewerkers (directeur, onderwijskundigen/
trainers, projectmanager Week van Respect, communicatie en PR, 
boekhouder). Naar gelang de projecten wordt er aanvullende expertise 
ingezet. Daarnaast wordt REF ondersteund door vrijwilligers en 
beschikt REF over een internationaal netwerk van onderwijsexperts en 
professionals.

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
- 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
- Mevr. G.M. (Marije) Ploeg, algemeen bestuurslid
- Dhr. S. (Soler) Berk, algemeen bestuurslid

REF ontving in 2017 een financiële bijdrage van het Ministerie van VWS, Adessium Foundation, ING Nederland Fonds, Cordaid, Stichting Talud en 55 
gemeenten. Daarnaast ontwikkelde REF in opdracht lesmateriaal en trainingen voor derden.
Het financieel jaarverslag is op verzoek opvraagbaar.

Team
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Sociale veiligheid, diversiteit en burgerschap
Jaarlijks ontwikkelt REF nieuwe lesmaterialen voor alle typen 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 basis vaardigheden te leren. Zo worden er bijvoor-
beeld lessen over diversiteit, seksuele weerbaarheid, pesten en actief luisteren aangeboden. Alle lessen worden ‘klik-klaar’ aangeboden op het online 
platform LessonUp en zijn kosteloos te gebruiken. Al het lesmateriaal is daarnaast ook te personaliseren.

Lesmaterialen

Al ons educatiemateriaal en onze programma’s zijn gebaseerd op onderbouwde en werkzaam bewezen onderwijsprincipes. Waaronder de social 
interdependancy theory van Kurt Lewin (1946), coöperatief leren van Johnson, Johnson & Smit (1998 ;2009), de meervoudige intelligentie theorie van 
Howard Gardner (1983) en de self determination theory van Deci & Ryan (1985) en het adaptief onderwijs van Luc Stevens. 
Daarnaast zijn de educatieprogramma’s van REF zo ontwikkeld dat jongeren ondersteund worden en de tools krijgen om zich te kunnen ontwikkelen 
vanuit een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.  

Lesmateriaal internationaal
In 2017 zagen wij een groei in het internationale gebruik van ons online lesmateriaal. Zo werd het lesmateriaal gebruikt op scholen in België, Frankrijk, 
Duitsland, Portugal, Bonaire, Aruba, Curaçao en Suriname.

REF Nederland
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Workshops
In 2017 verzorgde REF verschillende workshops op conferenties en aan docententeams op scholen. De workshops zijn eenmalige bijeenkomsten waarbij 
twee van onze trainers samen met een groep ingaan op de theorie én de praktijkervaringen, op het gebied van een bepaald thema. 

De thema’s die dit jaar het meest aan bod kwamen waren groepsdynamiek, trauma-sensitief lesgeven, moeilijke onderwerpen bespreek maken, (cyber)
pesten, de lastige klas en respect op school. 

Trauma-sensitief onderwijs
Vanuit ons werk in post conflictgebieden in de Filipijnen (sinds 2012) en DR Congo 
(sinds 2015) en op AZC locaties in Nederland is een aantal trainingen ontwikkeld 
om docenten specifiek te ondersteunen in het herkennen en erkennen van trauma 
bij kinderen / jongeren. Hoe ga je hier als reguliere docent mee om en hoe bereid 
je jouw leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst?

In februari gaf het REF team een training aan 20 Turkse docenten die in Turkije 
op verschillende reguliere scholen les gaan geven aan Syrische vluchtelingen. 
Het programma was gericht op traumasensitief en toekomst gericht lesgeven met 
zowel theoretische als praktische aspecten. Ook is het programma uitgebreid met 
een ervarings-onderdeel; de docenten zijn in Nederland op bezoek geweest bij 
het Humanity House, een Internationale Schakelklas en een Asielzoekerscentrum 
om kennis en kunde uit te wisselen met collega’s uit Nederland. 

“Sincereness, smiling faces, hospitality plus, education, information and 
professionalism equals the respect education team. Team members are 

self-realized individuals.” 

– Memet, docent en deelnemer aan de training.
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In juni is het bijscholingstraject voor Internationale Schakelklassen gestart (ISK-Traject) met support van het ING Nederland Fonds. Een traject 
waar we ervaring uit verschillende projecten over traumasensitief en toekomstgericht onderwijs combineren tot een interactief trainingsprogram-
ma en met een doorlopende online educatie component.

Doel
De training is speciaal ontwikkeld om jonge nieuwkomers in Nederland goed te begeleiden in hun integratieproces. Het programma is erop gericht 
om deze nieuwkomers (jonge vluchtelingen van 12 tot circa 18 jaar), sneller en beter aansluiting te laten vinden binnen het voortgezet onderwijs 
dat zij volgen op een ISK-locatie. De achterliggende gedachte is dat zij daarmee ook beter aansluiting vinden bij hun peers en in de maatschappij.

Belang
Alleen wanneer jongeren gemotiveerd zijn en geloven in hun toekomst, zullen zij zich persoonlijk ontwikkelen, hun leerprestaties verbeteren, 
wordt hun zelfstandigheid vergroot en zal schooluitval afnemen. Het creëren/vergroten van hun motivatie is daarom van cruciaal belang. Om dit 
te bereiken bieden wij docenten de kennis en vaardigheden om de jongeren op een constructieve manier aan hun toekomst te laten bouwen en 
hen de regie over hun eigen leven terug te geven.

Programma inhoud 
Het traject bestaat uit vier specifieke modules, die verspreid zijn over drie afzonderlijke trainingsdagen. Hier wordt theoretisch, maar met name 
praktisch ingegaan op de problematiek die speelt bij het lesgeven aan nieuwkomers. Gedragsanalyses, situaties en houdingen worden gekoppeld 
aan cultuurverschillen, problematiek waar de doelgroep mee worstelt, leeftijdsadequaat gedrag en mogelijk trauma gerelateerd gedrag. Samen 
met de onderwijsteams werken we aan de vertaalslag van theorie en analyse naar bruikbare tools, direct inzetbaar in de klas. 

In een besloten online omgeving op ons LessonUp-educatieplatform is een database opgezet voor ISK-docenten om de inhoud van de trainin-
gen en lesmaterialen te delen. Deze online omgeving wordt in 2018 doorontwikkeld en voortdurend aangevuld. Via dit platform kunnen de ISK 
locaties en docenten informatie en lesmateriaal met elkaar delen. Daarnaast worden er geregeld expertbijeenkomsten georganiseerd waar ISK 
docenten van verschillende locaties elkaar kunnen ontmoeten en zijn er Train-the-Trainer modules beschikbaar zodat de deelnemers hun kennis 
ook intern kunnen overdragen.

Bereik
Tussen 2017 - 2019 worden docententeam op 20 ISK’s getraind waarmee 500 docenten en hun leerlingen bereikt worden. 

Internationale Schakelklas (ISK) traject
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Wetenschappelijk onderzoek
Een effectief anti-pest programma voor het VO
REF is ontwikkel- en trainingspartner in het PestCollectief: een 
samenwerkingsverband van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), 
Schouten Global, Stichting School en Veiligheid (SS&V), de RUG 
(Rijksuniversiteit Groningen) en Respect Education Foundation (REF). 
In dit samenwerkingsverband is het PestCollectief dit jaar gestart met 
een pilotonderzoek naar een effectief anti-pestprogramma voor het 
voortgezet onderwijs. De resultaten uit de pilot vormen de basis voor 
een driejarig vervolgonderzoek waartoe een aanvraag bij het NRO 
wordt ingediend in 2018, met als eindopbrengst een effectieve anti-pest 
aanpak voor het voortgezet onderwijs (VO).

Doelstelling van dit project is om een effectief antipestprogramma 
voor het VO te ontwikkelen, geschikt te maken voor het Nederlandse 
onderwijssysteem en evaluatieonderzoek te doen naar de implementatie 
en effectiviteit van dit programma.

De vraagstelling daarbij is: wat zijn de werkzame elementen van dit 
programma om pesten in het Nederlandse VO te verminderen? Wat 
werkt en wat werkt niet? 

De kennis die in dit project wordt ontwikkeld is daardoor ook relevant 
voor andere ontwikkelaars van antipestprogramma’s. Zo zorgen we 
ervoor dat er na afloop van dit project meerdere antipestprogramma’s 
ontwikkeld kunnen worden, of dat huidige programma’s die aanpalende 
doelstellingen hebben de kennis kunnen integreren in hun programma. 
Op deze manier blijft het niet bij één programma. 

Hoe geef je democratisch burgerschap vorm in het PO?
REF is partner in het onderzoeksproject ‘vormgeven van democratisch 
burgerschap in praktijk op PO’ in samenwerking met de Marnix Academie, 
Hogeschool Leiden, Universiteit van Tilburg en Universiteit van Utrecht 
(pilot 2017-2018, vervolgonderzoek 2019-2020). Stichting Talud financiert 
het deel waar REF verantwoordelijk voor is in het pilot project. 
Onderzoek en ervaringen uit het onderwijsveld laten zien dat leerkrachten 
regelmatig worstelen met de vraag hoe ze gevoelige en lastige 
onderwerpen bespreekbaar kunnen maken in de klas. Kinderen groeien 
op in heel verschillende leefsituaties waarbij ze te maken krijgen met 
verschillende normen en waarden. Wat thuis wordt aangereikt en wordt 
voorgeleefd kan soms haaks staan op hetgeen dat de school goed of 
wenselijk vindt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de vraag van een ouder of 
een leerling(e) iets anders mag doen wanneer de klas seksuele vorming 
krijgt? Of hoe reageer je op de mededeling dat een leerling(e) niet mee 
mag naar zwemles of met het schoolreisje? Wat doe je als een leerling zich 
discriminerend uitlaat over andere bevolkingsgroepen? En hoe handel je 
als er in de klas of op school controverses ontstaan over het openen van 
een nieuw AZC in de buurt? 

Dit zijn vragen waar niet alleen leerkrachten die nu voor de klas staan mee 
te maken hebben, maar waar studenten in opleiding, die straks voor de 
klas staan, ook mee te maken zullen krijgen.
Het zijn dergelijke vragen van leerkrachten die de aanleiding vormen 
voor het project ‘Hoe geef je democratisch burgerschap vorm - 
Het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen in de klas’. De 
projectpartners de Marnix Academie, de Pabo Leiden, Universiteit Tilburg, 
de Universiteit van Utrecht en REF hebben op dit moment geen pasklaar 
antwoord voor leerkrachten die zulke vragen stellen. De vraag die we 
daarom met dit onderzoek willen beantwoorden is:

 ‘Hoe kunnen leerkrachten zodanig worden toegerust dat zij zich 
voldoende handelingsbekwaam voelen om lastige onderwerpen in 
de klas en met de ouders bespreekbaar te maken?’ 

Op basis van de resultaten vanuit de pilot wordt een vervolgonderzoek 
ontworpen. Fase 2 is een meerjarig onderzoeksprogramma waarin 
bovengenoemde thematiek wordt uitgediept en een structurele aanpak 
wordt ontwikkeld om de handelingsbekwaamheid van (toekomstige) 
leerkrachten bij de invulling va democratisch burgerschap te verbeteren. 
Hiertoe wordt in 2018 een subsidieaanvraag ingediend.

- 9 -





- 11 - - 12 -



- 11 -

Week van Respect
Jaarlijks organiseert REF de Week van Respect in de 2e week van november.
Van 6 - 12 november 2017 werd de 12e editie georganiseerd. 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.

#Respectzone
Met behulp van gastlessen en de authentieke verhalen van gastsprekers, inspireren we jongeren om de dialoog 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. 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. 
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. 

Raad van Actie
Tijdens de aftrap van de Week, op 6 november, werd op het Trajectum College in Utrecht de eerste Respectzone gestart en werd de Raad van Actie 
geïnstalleerd, bestaande uit zestien leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs en studenten vanuit het MBO. We vragen hun input om aan te 
geven wat er nodig is voor een Respectzone, hoe je daar invulling aan kunt geven én hoe je de Respectzones actief houdt. 
Ook vormen de leden het aanspreekpunt voor medeleerlingen en voor de media. Ze promoten de Respectzone door het maken van vlogs en het gebruik 
van social media. 

De Raad van Actie komt een aantal keer per jaar samen onder begeleiding van het REF-team om bovenstaande te bespreken en actieplannen te maken 
om hier op scholen mee aan de slag te gaan. Ook zal het komend jaar de Raad van Actie verder worden uitgebreid.

Missie
Met behulp van gastlessen en de authentieke verhalen van gastsprekers, inspireren we jongeren om de dialoog 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. 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. 
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. 

Evaluatie
Scholen deden weer massaal mee met de Week van Respect. Dat was terug te zien aan de groei van het ledenbestand op ons online Respect 
educatieplatform. Eind 2016 waren dat er een kleine 1600 en eind 2017 stonden er 2.375 leraren aangemeld. In praktijk ligt het gebruik van het 
lesmateriaal nog hoger, aangezien docenten ook zonder zich te registreren aan de slag kunnen op het online platform. Het lesmateriaal werd in totaal 
13.834 keer bekeken en er werden 6.915 lessen gegeven, waarmee zo’n 90.000 leerlingen werden bereikt. Het lesmateriaal werd door docenten in de 
evaluatie met gemiddeld een 8.0 beoordeeld op zowel inhoud als vormgeving.
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In de Week van Respect 2017 deden 14 Sportbonden (7 in 2016) en een groot aantal sportclubs 
mee. Ook voor sportclubs was er via de website lesmateriaal beschikbaar (als downloadbare 
PDF’s). Het Jeugdjournaal maakte een leuk item van een coole Respect-clinic door hockey 
internationals op hockeyclub AHBC in Amsterdam.

We organiseerden in samenwerking met de gemeente en de scholen 470 gastlessen (193 in 
2016) op 357 scholen, en er gingen 343 verschillende gastsprekers als ambassadeur van de 
Week van Respect, in dialoog met jongeren (202 in 2016). 

Daarnaast waren er dit jaar 130 gemeenten (92 in 2016) en 38 partners (32 in 2016) 
betrokken, en is er een communicatie campagne ontwikkeld en uitgerold. 2 PABO’s deden 
‘groot’ mee met gastsprekers en activiteiten in de Week en op 3 andere PABO’s werd er door 
studenten met lesmateriaal gewerkt. 

Na afloop van de Week van Respect 2017 is er een online evaluatie uitgestuurd naar alle 
deelnemers (gemeenten, scholen, gastsprekers). De evaluaties waren veelal positief met ook 
opbouwend kritiek en reacties die de basis zullen vormen voor de doorontwikkeling van ons 
programma 2018. 

97% van de gastsprekers vanuit de gemeenten en 96% van de docenten op scholen gaf aan 
de gastlessen als zinvol ervaren. Daarnaast meldde 97% van zowel de gemeenten als van de 
scholen dat ze voornemens zijn om in 2018 opnieuw mee te doen. 24% van de gemeenten gaf 
aan meer behoefte te hebben aan ondersteuning en materiaal vanuit onze organisatie. 20% zou 
graag de organisatie van de Week van Respect eerder in het jaar willen beginnen en 14% zou 
graag zien dat scholen zich méér zouden voorbereiden (wat correleert met betere begeleiding). 
27% van de scholen gaf aan dat het lesmateriaal méér en nog uitgebreider mocht en 18% van 
de scholen gaf aan meer behoefte te hebben aan betere ondersteuning/organisatie tussen de 
gastspreker en de school.

Financiering
Financiering middels een subsidie vanuit het Ministerie van VWS 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. Om financieel minder afhankelijk 
te worden van subsidies en bijdragen van fondsen, is gestart met een pilot waarbij gemeenten een Respect Box is aangeboden (een pakket met tools 
en REF support om de Week van Respect op scholen in de gemeente uit te rollen) voor een bijdrage van 500 euro. In 2018 wordt dit omgezet in een 
bijdrage die niet meer vrijblijvend is om hiermee (een deel van) de kosten te kunnen dekken. In totaal deden 130 gemeenten mee aan de Week van 
Respect 2017, waarvan 55 een Respect Box aanschaften. Ook kwam Adessium Foundation aan boord als nieuwe partner van de Week van Respect.
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REF Internationaal

DR Congo
In samenwerking met Cordaid en het Ministerie van Onderwijs van de Democratische Republiek Congo (DRC) is een trainingsprogramma 
ontwikkeld en door REF trainers verzorgdvoor leerkrachten en schoolleiders en de onderwijsinspectie om Actief en Participatief Onderwijs 
(MAP; Methode Active et Participative’) te introduceren op 26 basisscholen in Walungu, Zuid-Kivu (DRC). Aansluitend op de training startte 
het vervolgprogramma waarbij met behulp van tweewekelijkse radiolessen voor docententeams en een begeleidend werkboek, de theorie in 
praktijk wordt gebracht in de klas. Dit is een vervolg op het internationale Respect Education Program (REP), het 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 dat in 2015-2016 is uitgevoerd (circa 2000 leerlingen en 25 leerkrachten werden getraind in 2016). 

Vanaf het nieuwe schooljaar in augustus 2017 heeft REF in samenwerking met Cordaid en het Ministerie van Onderwijs het MAP-Respect 
programma uitgerold. In totaal namen 365 leerkrachten deel aan het programma en zijn in totaal 15.000 leerlingen van 26 basisscholen in 
Walungu (Zuid-Kivu) betrokken. Daarnaast is de training en bijbehorende modules (radio-lessen en werkboek) ook uitgerold door onze lokale 
Cordaid partner in DRC op 20 voortgezet onderwijs scholen in Walungu en 20 basisscholen in de provincie Shabunda (665 docenten en 12.000 
leerlingen).

Filipijnen
In de Filipijnen is het REP programma op 10 basisscholen gedraaid door onze lokale 
partner Pasali. Het REF trainersteam heeft het afgelopen jaar 2 keer een Train-the-
Trainer sessie gegeven aan het trainersteam van Pasali op Mindanao, in General 
Santos en in Palimbang.  Ook is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe 
educatieprogramma ‘Alternative Learning Strategie (ALS)’, wat begin 2018 ingediend 
wordt bij de nationale overheid voor financiering. Deze aanpak is er met name 
opgericht om jongeren en ouderen, die tot nu toe geen of weinig toegang tot onderwijs 
hadden, een basisopleiding te bieden gekoppeld aan levensonderhoud. Daarnaast 
werkt REF samen met lokale partners aan een nieuwe training ‘trauma-sensitive 
teaching’ in post-conflict gebieden op het eiland.
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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 onvermoeibare 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 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 het open gesprek zijn aangegaan met jongeren in de Week van 
Respect 2017. 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.  

Samenwerkingspartners



Wij zijn trots wat we de afgelopen jaren samen hebben bereikt. Onze ambities voor de toekomst zijn hier echter niet minder om. Het komende jaar 
(2018) zal REF zich richten op het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en uitbreiden van de volgende programma’s op zowel nationaal als interna-
tionaal niveau:

Om sociale veiligheid te realiseren én in stand te houden is er meer nodig dan incidentele trainingen en lessen. Aan respect en sociale veiligheid moet je 
blijven werken. En een blijvende verandering vraagt om een integrale, opmaat gemaakte aanpak, waarvan de invulling in samenspraak met de school 
wordt gedaan. 
Het Respect Educatie Programma is een intensief school breed traject voor alle niveaus en typen onderwijs. Met het programma wordt concreet in-
vulling gegeven aan sociale veiligheid binnen de unieke context en visie van een school. 

Het programma kent een train-de-trainer-opzet, opgebouwd uit een aantal fasen. Het educatieteam van REF traint het aangestelde ‘Respectteam’ bin-
nen een school. Dit zijn professionals van de desbetreffende school die het programma intern zullen faciliteren. Samen met hen vertaalt REF het Re-
spect Educatie Programma naar de specifieke context. Op deze manier wordt een aanpak ontwikkeld die gedragen wordt door het hele team. 
De training omvat wat nodig is voor het realiseren van een inclusieve en veilige omgeving op basis van o.a. groepsdynamiek, coöperatief en adaptief 
leren, conflicthantering, talentontwikkeling en zo nodig trauma-sensitief lesgeven.

We organiseren voor de 13e keer de Nationale Week van Respect. Belangrijke speerpunten zijn het versterken van de samenwerking met gemeenten, 
sportbonden en sportclubs. Ook is de ambitie om scholen te ondersteunen om de Week van Respect zelf meer invulling te kunnen geven. REF zal eve-
neens verder toewerken naar een structurele financiering vanuit de deelnemende gemeenten.

Respect Educatie Programma

Toekomstambitie

Week van Respect

Burgerschap is een thema waar vele scholen mee worstelen. Met vaak de concrete vraag naar hoe je zo’n belangrijk thema invulling geeft? REF 
ontwikkelt hiervoor praktische lesmaterialen voor docenten. Het komende jaar zal REF zich richten op het uitbreiden van docentenbereik om hen bekend 
te maken met ons aanbod. Daarnaast is REF bezig met de ontwikkeling van een Burgerschapstool, een hulpmiddel voor schoolleiders, docententeams 
en individuele docenten om structurele en praktische invulling te geven aan burgerschapsonderwijs.

Lesmaterialen en tools

- 16 -



Het ISK trainingsprogramma voor docenten in het Voortgezet Onderwijs is gestart in 2017 en loopt door tot 2020. In juni 2020 heeft 
REF 20 ISK locaties met 500-600 docenten getraind, is er een uitwisselingsnetwerk opgebouwd en zijn er Train-the-Trainer modules 
beschikbaar op iedere locatie voor structurele implementatie.

Internationale Schakelklas (ISK)

Gebaseerd op 12 jaar projectervaring en samenwerking met heel veel partners, gaat REF in 2018 verkennen of we onze impact samen 
kunnen vergroten door een nationale alliantie respectvol samenleven (werktitel) op te starten, bestaande uit publieke, semi-publieke en 
private organisaties. 

Alliantie Respectvol samenleven

Ambitie Internationaal
Democratische Republiek Congo (DRC)
REF hoopt het Respect Education Program in DRC te continueren (in Walungu en Shabunda district) en mogelijke uitbreiding naar andere 
regio’s in DRC te kunnen bewerkstelligen in samenwerking met Cordaid. 

Filipijnen
REF ontwikkelt in samenwerking met partner Pasali een meerjarenplan voor een nieuw onderwijs programma voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks onderwijs hebben gehad. Ook zal REF trainingen gericht op trauma-sensitief onderwijs 
ontwikkelen voor docenten werkzaam in post-conflict gebieden in Mindanao. 

Caribisch Nederland 
REF verkent in 2018 de introductie van het Respect Educatie Programma en de Week van Respect op Bonaire en Curaçao. 

België
REF verkent of vanaf 2018 de Week van Respect ook in Nederlandstalig België uitgerold kan worden.
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Wetenschappelijk onderzoek
Anti-pest Programma 
REF is partner in de ontwikkeling en uitvoering van een meerjarig anti-pest programma ter bevordering van sociale veiligheid voor 
het voortgezet onderwijs, in samenwerking met het Pestcollectief (RUG, NJI, AvH Instituut, SS&V, REF).

Democratisch Burgerschap
REF is partner in het onderzoeksproject ‘vormgeven van democratisch burgerschap in praktijk op PO’ ism Marnix Academie, 
Hogeschool Leiden, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht 
(pilot 2018, vervolgonderzoek 2019-2020)
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