
 

JE VEILIG VOELEN OP SCHOOL
De samenwerking met Respect Foundation zie ik als een
verrijking van mijn werk. Bij Cordaid richten we ons op
grootschalige systeemveranderingen in de meest fragiele
landen. We werken bijvoorbeeld wereldwijd aan het verbeteren
van onderwijs. Die schaalgrootte en de systeemaanpak, dat is
de kracht van Cordaid. 

De kracht van Respect Foundation is dat jullie veel kennis
hebben van het niche-gebied Respect Educatie, en van hoe je
respect in de praktijk brengt. In onze samenwerking zijn we
enorm complementair. Je kunt namelijk wel aan grootschalige
verbetering van onderwijs werken in landen als Congo of de
Filipijnen, maar als kinderen niet naar school komen omdat ze
zich daar niet veilig voelen of bang zijn en leraren niet de
vaardigheden hebben om die veiligheid te creëren, dan werkt
het niet.

In Zuid-Kivu, in de Democratische Republiek Congo, werkten
Cordaid en Respect Foundation samen aan het thema ‘respect
en gender’ op lage en middelbare scholen. Zo werd er aandacht
geschonken aan didactiek, pedagogiek, communiceren en aan
het vraagstuk hoe je leerlingen beter kunt corrigeren.
Corrigeren door te slaan is in Congo namelijk niet ongewoon.
Door de inhoudelijke materialen en trainingen die Respect
Foundation ontwikkelde konden leraren verandering
teweegbrengen in hun manier van lesgeven. Leraren werden
bijvoorbeeld getraind in hoe je in de praktijk ook kunt
corrigeren door de dialoog aan te gaan met kinderen. Omdat
het grote gebied vaak deels onbereikbaar was vanwege de
veiligheidssituatie werden de respectlessen van Cordaid en
Respect Foundation via de radio gegeven. 

Dit project kende niet alleen succes vanwege de inhoud, maar
ook vanwege onze manier van samenwerken. Respect
Foundation zocht echt samen met ons naar kansen en
mogelijkheden om de implementatie van Respect Educatie zo
goed mogelijk te laten slagen. Ze schakelen snel om hun
methode te vertalen naar de lokale context. 

Het thema is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk. Sociale
veiligheid. Je gewaardeerd voelen als mens. Gewoon om wie je
bent. Dat is in Nederland of waar dan ook ter wereld een
universele waarde.
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Sociale veiligheid. Je
gewaardeerd voelen als mens.

Gewoon om wie je bent. 

Zo konden we duizenden kinderen en hun leraren bereiken.
Het mooie was dat ook ouders naar het programma gingen
luisteren. Leraren maakten via de methodiek van Respect
Foundation kennis met wat wij in Nederland kennen als onze
bottom up en creatieve stijl van lesgeven. Op deze manier
leerden ze interactieve werkvormen en nieuwe creatieve
lesmethodes. Dat was ook een heel mooi effect.


