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Onze droom: een respectvolle en inclusieve samenleving

We leven in een bijzonder divers land. 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 zijn de toekomst
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 sportvereniging. Hier vindt een ‘mini-maatschappij’ plaats; een veilige oefenplaats waar zij
kunnen leren, fouten kunnen maken en zich kunnen ontwikkelen. REF ondersteunt daarom al 14
jaar professionele opvoeders met de invulling van het thema ‘respect’. Met les- en
inspiratiemateriaal, projecten en initiatieven voor een respectvolle, inclusieve samenleving waarin
iedereen zich thuis voelt.
We zijn trots op het werk dat wij in 2019 hebben neergezet en zijn enorm dankbaar voor alle
partners en vrijwilligers mede dankzij wie wij dit konden realiseren! We zijn inhoudelijk gaan
samenwerken met een groter aantal gemeenten, realiseerden projecten met
samenwerkingspartners, het RespectPact werd concreet, het ISK-bijscholingstraject kwam na 2
jaar succesvol ten einde en er vonden meer dan 500 activiteiten in de Week van Respect plaats.

Impact 2019
In dit jaarverslag blikken we terug op de projecten, initiatieven en samenwerkingen die we in 2019
realiseerden. We hebben de focus gehouden op het maken en vergroten van impact. We zochten
de samenwerking met onze doelgroep -de jongeren- meer op; zo ook met docenten,
samenwerkingspartners en de overheid. Samen met gelijkgestemden groeiden we in bereik en
impact: vanuit ieders eigen kennis, mogelijkheden en kracht. Respect kun je namelijk niet
afdwingen of opleggen, respect moet je samen DOEN!

Jack van Praag
Directeur a.i. Education Foundation
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Respect Education Foundation
Missie
Sinds 2006 zet de Respect Education Foundation (REF) zich zowel nationaal als internationaal in
voor een respectvolle samenleving, waarin jongeren zich thuis voelen en waaraan zij actief
deelnemen.
Kerntaak
De kerntaak van REF is het ontwikkelen en bekrachtigen van initiatieven waarmee professionele
opvoeders jongeren activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving. Deze initiatieven
en bijbehorende materialen bieden (toekomstige) leerkrachten, docenten en pedagogisch
begeleiders kennis, vaardigheden en materialen. Daarmee inspireren en activeren zij jongeren bij
te dragen aan een respectvolle samenleving middels respect voor jezelf, elkaar en de omgeving.
Werkwijze
REF start en ontwikkelt initiatieven via eigen expertise en in samenwerking met gelijkgestemde
partners.
Hier worden jongeren en de professionals altijd in gehoord en bij betrokken. De best-practices
worden overgedragen aan relevante maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zij deze in hun
dagelijkse werkzaamheden inbedden en structureel toepassen.
REF heeft een nationale focus, maar is ook internationaal actief met het succesvolle Respect
Education Program.
Resultaten
Op korte termijn dragen REF-initiatieven bij aan een positief klimaat onder jongeren; bijvoorbeeld
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 respectvolle samenleving waarin plek is voor iedereen ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof- en waaraan iedereen actief
deelneemt.
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Week van Respect
Jaarlijks organiseert REF de nationale bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’ in de 2e
week van november (www.weekvanrespect.nl). In 2019 werd de 14e editie georganiseerd. De
Week geeft scholen, gemeenten, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties een
vast ijkpunt in het jaar om respect, inclusie en sociale veiligheid structureel op de kaart te zetten.
De nationale campagne-opzet biedt een aanstekelijke ‘vibe’ en geeft scholen en andere
stakeholders een actuele aanleiding om mee te doen. Daarnaast zorgt het voor een nationale
verbinding tussen alle organisaties en activiteiten op het thema Respect.
Het doel van de Week van Respect is het activeren van respect bij jongeren om vervolgens actief
bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Respectvol samenleven gaat
namelijk niet vanzelf; jongeren en hun docenten/begeleiders moeten hierin investeren en er
bewust mee bezig zijn. Door dit ‘voor te leven’ en jongeren de tools te bieden om in gesprek te
gaan en open te staan voor de visie en mening van anderen; leren jongeren zelf actief en positief
bij te dragen aan een inclusieve samenleving, waar iedereen zichzelf kan zijn.
Gastlessen
In de Week traden colleges van burgemeester en wethouders verspreid over heel Nederland op als
ambassadeur van de Week in hun gemeente. Net als Tweede Kamerleden, wijkagenten,
topsporters, BN-ers en andere maatschappelijk betrokken Nederlanders gaven zij gastlessen op
scholen en sportverenigingen. Met behulp van deze gastlessen en de authentieke verhalen van
gastsprekers, inspireren we jongeren om de dialoog aan te gaan over respect. En hoe belangrijk
het is te kunnen zijn wie je bent, ongeacht culturele verschillen, sekse, religieuze overtuiging,
seksuele voorkeur of afkomst.
Lesmateriaal
Scholen en sportverenigingen in heel Nederland kregen toegang tot online beschikbaar les- en
inspiratiemateriaal met betrekking tot sociale veiligheid en burgerschap. De lesbrief die speciaal
voor de Week van Respect op alle onderwijsniveaus werd ontwikkeld heette Alles is gekleurd. Het
was een interactieve les over het vormen van je mening en het naast elkaar bestaan van
buurthuizen en het jongerenwerk vonden aansluiting bij de Week van Respect.
Daarnaast zien we sinds een aantal jaar het gebruik van ons lesmateriaal door internationale
docenten en leerkrachten groeien en ontvangen wij steeds vaker de vraag of en hoe zij kunnen
deelnemen aan de Week van Respect. We zien deze groeiende vraag vooral komen vanuit
Belgische scholen. Ook vanuit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden zien we een
stijgende lijn in gebruikers en behoefte aan deelname.
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Bereik
In de Week van Respect 2019 hebben we jongeren geactiveerd en geïnspireerd middels vele
activiteiten, gastlessen en materialen. Via ons online leskanaal bereikten we via 11.216 docenten
en leerkrachten ruim 280.000 jongeren. Via de activiteiten en gastlessen die wij zelf en in
samenwerking met partners organiseerden, bereikten wij ruim 19.000 jongeren. Ook stuurden we
het fysieke lesmateriaal op naar bijna 9.000 jongeren. De Week van Respect 2019 bereikte
daarmee het recordaantal van bijna 300.000 jongeren!
Partners Week van Respect
In de Week van Respect werken wij samen met vele partners, zoals gemeenten, provinciën,
nationale sportbonden en maatschappelijk middenveld. Samen bundelden we de krachten middels
het organiseren van activiteiten, gastlessen en campagnes, wisselden best practices uit en
vergroten daarmee de impact en bereik van al onze activiteiten.
De landelijke opening
Dit jaar hadden wij de eer de landelijke opening van de Week te organiseren in Madurodam, Den
Haag. Samen met vele samenwerkingspartners, docenten, scholen sportbonden,
sportverenigingen, fondsen, artiesten en bijna 100 jongeren van alle onderwijsniveaus trapten wij
onder leiding van presentator Ajouad El Miloudi de Week af. We gingen op interactieve wijze het
open gesprek met de aanwezigen van alle leeftijden en achtergronden aan; hoe respect getoond en
vergroot kan worden.
Raad van Actie
De wens, behoefte en ambitie om jongeren structureel en inhoudelijk mee te laten denken over het
thema respect, ligt er nog steeds. Voor 2019 hebben we jongeren op een kwalitatieve manier mee
laten denken rondom de Week van Respect 2019. Middels werksessies op verschillende niveaus
scholen brachten bijna 100 jongeren in wat respect voor hen betekent; waar hun behoeften liggen;
en wat zij nodig hebben vanuit de maatschappij. Het vormen van je eigen mening en je stem laten
horen stond centraal en daar werd mee geoefend. Naast dat de jongeren hun stem aan
maatschappelijke professionals lieten horen, maakten wij samen met de jongeren een power video
waarin zij en hún visie centraal stonden.
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Salesforce
Midden 2018 zijn we samen met een aantal experts op het gebied van procesoptimalisatie (onder
leiding van experts van Guidion en JCI) gestart met de voorbereidingen om Salesforce te kunnen
implementeren. Middels verschilleden sessies hebben we de workflow van de Week van Respect in
kaart gebracht en geanalyseerd. We brachten een team van ontwikkelaars bij elkaar die het
systeem tijdens de Hackathon digitaal konden bouwen. Deze Hackathon was op 18 mei 2019 in het
Digital Thinking Centre Amsterdam i.s.m. NextView. Het team van ontwikkelaars bouwde de eerste
opzet in onze online Salesforce omgeving. Onze ambitie en verwachting is dat we de Week van
Respect 2020 -en dan met name het inplannen van de honderden gastlessen- volledig kunnen
draaien in Salesforce.
Gemeenten
Sinds 2018 vragen wij gemeenten om zich als partnergemeente aan de Week van Respect te
verbinden. Dit partnerschap houdt in dat zij zich zowel aan het gedachtegoed van de Week
verbinden, als op onze expertise en ondersteuning kunnen rekenen. G40 gemeenten betalen voor
dit partnerschap een financiële bijdrage van €5.000; kleine gemeenten €1.500. Alleen als
partnergemeente kunnen gemeenten volwaardig aan de Week participeren. Zonder partnerschap
kunnen zij weliswaar zelfstandig activiteiten organiseren, maar kunnen wij daar geen
ondersteuning voor bieden, of garantie van impact aan geven. Met het partnerschap proberen wij
gedeelde verantwoordelijkheid te creëren en de inhoudelijke impact te vergroten. Gemeenten
fungeren daarmee een belangrijke (lokale) partner en ambassadeur van de Week van Respect.
Financiering Week van Respect
De financiering van de Week van Respect 2019 hebben we dankzij verschillende financiers,
partners en fondsen kunnen realiseren. Zo mochten we rekenen op het betalend partnerschap van
35 gemeenten. Naast hun financiële bijdrage, hebben wij ook met hen de samenwerking sterk
geïntensiveerd. Daarnaast hebben we met de bijdrage van- en in samenwerking met fondsen (o.a.
Adessium Foundation, Madurodam Kinderfonds en Verus) de Week kunnen realiseren. We hebben
op basis van gedeelde waarden de handen ineengeslagen en konden zowel het bereik als de impact
van de Week vergroten.
Vanuit deze samenwerkingen beoogden we een verduurzaming van de activiteiten (gedurende het
hele jaar) en impact. We zijn dan ook trots dat we op de steun van deze partners en fondsen
mochten rekenen!
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Het RespectPact
Er zijn veel gelijkgestemde maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een sociaal veilige
en inclusieve samenleving. Veel van deze organisaties hebben hier een eigen visie op met eigen
speerpunten; strategieën; aanpakken en expertise. Los van elkaar worden de mooiste initiatieven
en projecten gerealiseerd. Veelal wordt er bij deze projecten campagne gevoerd, (les)materialen
ontwikkeld en vervolgprojecten geïnitieerd. Ondanks alle goede bedoelingen en waardevolle
bijdragen is er een enorme versnippering van het aanbod van maatschappelijke projecten
ontstaan. Partnerorganisaties zijn vaak op de hoogte van het bestaan collega’s en hun projecten,
maar maken geen actief gebruik van de aanpak of expertise van de ander. Om deze versnippering
tegen te gaan heeft REF het RespectPact geïnitieerd.
Het RespectPact is een nationale alliantie in wording, bestaande uit maatschappelijke organisaties,
koepelverenigingen en financiers die zich inzetten ten behoeve van respectvol samenleven. Het
concept werd medio 2018 gelanceerd. Het doel van het RespectPact is de impact richting een
respectvolle en inclusieve samenleving vergroten, middels samenwerking. Het streven is om in de
komende drie jaar minimaal twee projecten te realiseren die inspelen op actuele problematiek en
daarmee een significante bijdrage te leveren aan een (meer) respectvolle samenleving.
Eerste pilot: burgerschapsonderwijs
In 2019 is de eerste succesvolle pilot gerealiseerd rondom het huidige burgerschapsonderwijs. Dit
gebeurde in samenwerking met MasterPeace en werd mogelijk gemaakt door de samenwerking en
financiering van Adessium Foundaton en Janivo.
Op vier pilotscholen (twee PO en twee VO) is middels dialoogsessies in kaart gebracht: wat de
huidige visie is op burgerschapsonderwijs; hoe dit concreet vorm krijgt en zichtbaar is op school;
welke behoeften en wensen er zijn bij de verschillende doelgroepen; directie, docenten, leerlingen
(in het geval van de PO scholen zijn ook de ouders betrokken).
Van de vier deelnemende school is in kaart gebracht welke lessen en projecten invulling geven aan
burgerschapsonderwijs. Deze zijn vertaald naar een digitaal overzicht: de burgerschapstool.
Hiermee kan elke school per leerjaar zien welke burgerschapsdomeinen er op welke manier
invulling krijgen en waar aanvulling nodig is. In 2020 loopt deze pilot door. In navolging hierop
start in 2020 het eerste PactProject, bestaande uit twee onderdelen:
•

Burgerschapstool; een online tool voor het PO, waarmee scholen in beeld kunnen brengen
wat zij al doen op het vlak van burgerschap en wat zij ambiëren te doen.

•

Burgerschapsmakelaar; een project rondom de burgerschapsalliantie om gezamenlijk
aanbod te ontsluiten.
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ISK-Bijscholingstraject 2017 -2019
In juni 2017 is het traject voor Internationale Schakelklassen gestart (ISK-Traject) gestart. Een
traject waar we ervaring uit verschillende projecten over traumasensitief- en toekomstgericht
onderwijs (o.a. uit ons internationale programma) combineren in een interactief
trainingsprogramma.
Het traject is speciaal ontwikkeld om docenten bij te scholen, opdat zij jonge nieuwkomers in
Nederland goed kunnen begeleiden in hun integratieproces. Het programma is erop gericht om
jonge nieuwkomers (vluchtelingen van 12 tot circa 18 jaar) sneller en beter aansluiting te laten
vinden binnen het onderwijs dat zij volgen op een ISK-locatie. De achterliggende gedachte is dat
zij daarmee ook beter aansluiting vinden bij hun peers, het reguliere vervolgonderwijs en in de
maatschappij.
In 2017 - 2019 hebben we docententeams op 20 ISK’s getraind waarmee we ongeveer 500
docenten en hun leerlingen bereikten. Het ING Nederland Fonds heeft dit volledige traject
gefinancierd. Het ISK-traject konden wij realiseren dankzij steun van ING Nederland Fonds en
Triodos Foundation.
Vooruitkijken: ISK Begeleidingstraject 2020 - 2023
Na een succesvol traject is er medio 2019 een einde gekomen aan het ISK Bijscholingstraject
2017-2019. Na afloop van dit project hebben we aanvullende behoeften van ISK-docenten
gesignaleerd en gedestilleerd. Hieruit is een aansluitend vervolgtraject ontstaan: het ISK
Begeleidingstraject 2020-2023 voor succesvolle nieuwkomers in de samenleving. Met dit project
gaat REF in samenwerking met verschillende ISK-instellingen de uitdaging aan om het
schakelonderwijs voor nieuwkomers te verbeteren en meer passend te maken.
REF heeft als ambitie om in schooljaar 2020-2021 en schooljaar 2021-2022 het project in
samenwerking met 20 ISK-instellingen te realiseren. Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door
de samenwerking met en steun van Talud, ING Nederland Fonds en Triodos Foundation.

Wetenschappelijk Onderzoek - GRIPP
REF is ontwikkel- en trainingspartner in het pest-preventie onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) genaamd GRIPP. In dit samenwerkingsverband wordt onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van het ontwikkelde preventieprogramma GRIPP. In 2019 is het project gestart in
samenwerking met vier pilotscholen. Het traject bestaat uit het ontwikkelen van
onderwijsmateriaal ter bevordering van groepsdynamica en sociale veiligheid; trainingen voor
docenten en mentoren; een monitor om de effecten te meten onder de leerlingen; en evaluaties
met de betrokken mentoren en docenten.
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De voorbereidingen en materiaalontwikkeling voor dit project zijn eind 2018 van start gegaan en in
2019 ingezet op de pilotscholen. In 2020-2021 zullen nogmaals vier pilotscholen starten. De
ambitie is om in het schooljaar 2021-2022 het programma te implementeren op 20 scholen. Zij
starten met het volledige onderzoeksprogramma. Simultaan zal er een controlegroep -bestaande
uit 20 scholen- starten. De controlescholen zullen na één jaar ook kunnen starten met het
programma, zodat er uiteindelijk 40 VO-scholen werken met het pest-preventie programma.

Respect Educatie
Gedurende het hele jaar haar online leskanaal (www.lessonup.com.respect). Via deze digitale
omgeving kunnen docenten en leerkrachten van het PO, VO en MBO gedurende het hele jaar
kosteloos gebruik maken van de lesmaterialen van REF. Deze materialen zijn gestoeld op bewezen
onderwijs theorieën en geven op actieve en inspirerende wijze invulling aan burgerschap en sociale
veiligheid. Ook dit jaar ontwikkelde REF op basis van actuele behoeften onder de doelgroep
materialen over bijvoorbeeld de klimaatverandering en het naast elkaar bestaan van verschillende
meningen.
Via nieuwsbrieven en social media worden docenten, leerkrachten en schoolleiders op de hoogte
gehouden van de actuele ontwikkeling van de ondersteuning die REF middels materialen, tools en
inspiratie biedt. In 2020 wil REF de stem van de doelgroepen (zowel de jongeren als de
professionele opvoeders) een nog prominentere plek geven in de geboden ondersteuning.

Ontwikkeling lesmateriaal en trainingen voor derden
In 2019 verzorgde REF verschillende workshops op conferenties en teamtrainingen op scholen van
verschillende onderwijsniveaus. Waaronder de workshop Trauma-sensitieve begeleiding aan de
landelijke coördinatoren van de IMC Weekendschool, teamtrainingen op verschillende ISK’s en de
training Sterke Kinderen - lesgeven aan nieuwkomers aan vele onderwijsprofessionals in de
gemeente Alkmaar. Tevens ontwikkelde REF-lesmaterialen in opdracht voor derden, zoals de
lessenserie Fittie of Mattie in opdracht van stichting Na de oorlog.
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Respect Education Program – internationaal
Filipijnen
In 2013 is REF in samenwerking met Cordaid op drie basisscholen gestart met een pilot. REF
schreef het inhoudelijke creatieve programma en ondersteunde vanuit Nederland de lokale NGO
Pasali, die het programma lokaal uitvoerden. Het programma sloeg aan en in 2014 volgde een
opschaling van het Respect Education Program (REP) naar tien basisscholen, gerealiseerd door
Pasali. Het jaar daarop werd het programma op ca. 70 scholen uitgevoerd, verspreid over
Mindanao. Dit alles 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 competentiegericht onderwijs en sluit aan bij het door de Filipijnse overheid geïnitieerde
Alternative Learning System (ALS). Deze aanpak is met name op gericht op het bieden van een
basisopleiding aan ongeletterde jongeren, volwassenen en ouderen -die tot nu toe geen of weinig
toegang tot onderwijs hadden. Het maakt hen economische zelfstandig en onafhankelijk. De
overheid erkent 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.
In 2019 loopt het ALS-EST programma van Pasali nog steeds door. REF ondersteunt onze partner
NGO Pasali vooral op afstand en heeft op verzoek een aantal teamtrainingsbijeenkomsten op
locatie verzorgd in General Santos. In het jaar 2019 hebben we minder ingezet op dit
internationale programma. Dit had vooral te maken met financieringsmogelijkheden en de
mankracht binnen het Nederlandse team. In 2020 verkennen we de mogelijkheden om het
oorspronkelijke Respect Educatie Program (zoals dat op de Filipijnen van 2013 tot 2017 op
verschillende scholen heeft gelopen) te hervatten en onderzoeken in hoeverre we het programma
duurzaam en via een langetermijnvisie elders kunnen realiseren en verankeren.
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Democratische Republiek Congo
In samenwerking met Cordaid en het Ministerie van Onderwijs van de Democratische Republiek
Congo (DRC), is in 2017 een trainingsprogramma ontwikkeld. Het programma is door REF-trainers
verzorgd voor 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 was 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 2.000 leerlingen en 25 leerkrachten werden
getraind in 2016).
In 2018 werd de politieke situatie in Congo instabiel en volgde een negatief reisadvies. De
begeleiding van het Respectprogramma kwam hierdoor op een lager pitje te staan en werd
voorgezet en uitgevoerd door onze partner Cordaid-DRCongo. In 2019 is deze situatie onveranderd
gebleven. In 2020 worden de gesprekken hervat met onze partner Cordaid om nieuwe
mogelijkheden te verkennen.
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De organisatie
Interne organisatiestructuur en personele bezetting
REF werkt met een klein, zeer productief team. Het team bestaat uit een directeur, een
fondsenwerver/netwerker, een hoofd educatie/trainer, een projectmanager/trainer, een
projectmanager Week van Respect, een aantal trainers en specialisten op afroep en een
boekhouder. Op projectbasis wordt het team uitgebreid. Vanwege het projectmatige karakter en
het ontbreken van structurele financiering wordt er grotendeels gewerkt op ZZP-basis. Daarnaast
wordt REF ondersteunt door vrijwilligers en stagiairs.

Bestuur
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

•

Mw. S.A.A.C. (Sylvia) Hormann-Vorst, algemeen bestuurslid

•

Dhr. L.J. (Luuk-Jan) Boon, secretaris

•

Dhr. S. (Soler) Berk, algemeen bestuurslid

Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens
REF richt zich in de periode 2019-2023 op drie deelgebieden:
1) Algemeen
•

Het verder ontwikkelen en implementeren van de methode Respect Educatie t.b.v.
respectvol samenleven.

•

Het actualiseren en professionaliseren van de identiteit en missie van de stichting.

2) Programma’s en projecten in Nederland
•

Verder uitbouwen en coördineren van het RespectPact; waarin overheid, maatschappelijk
middenveld en mogelijk ook het bedrijfsleven samenwerken op het thema respectvol
samenleven, en op deze manier een grotere maatschappelijke impact hebben.
o

2020 vervolg realiseren pilotproject burgerschapsonderwijs, i.s.m. RespectPact
partners

o

2020: ten minste twee Pact-samenwerkingen aangaan (in het geval van nieuwe
projecten: met pilot) met gelijkgestemde expertise partijen uit het maatschappelijk
middenveld
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•

Nationale Week van Respect (jaarlijks 2e week november) organiseren en verdiepen
o

2020: verdienmodel provinciën verkennen

o

Procesoptimalisatie middels implementatie Salesforce

o

Impact en kwaliteit gastlessen verdiepen

•

Vervolg op het ISK-trainingsprogramma voor docenten in het Voortgezet Onderwijs

•

Doorontwikkeling van ons online educatie platform LessonUp

•

Ontwikkeling van een effectief anti-pest programma voor het VO, i.s.m. Anti-Pest collectief
(RUG, SS&V, NJI, AVH instituut). Tweejarig vervolgonderzoek (2020-2022)

•

Respect Educatie trainingsprogramma’s voor docententeams

•

Ontwikkeling educatiemateriaal in opdracht voor derden

•

Het structureel betrekken van PABO studenten

•

Het structureel betrekken van jongeren, docenten en leerkrachten bij Respect Educatie

3) Programma’s en projecten internationaal
•

Uitbreiding Week van Respect naar Nederlandstalig België en mogelijk Cariben

•

Respect Education Program Filipijnen hervatten

•

Mogelijkheden REP in voor REF ‘nieuwe’ omgevingen verkennen - in samenwerking met
lokale partners.
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