
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen werken aan een respectvolle samenleving waar iedereen zich thuis voelt en 
actief aan bijdraagt 
 

Organisatie  Respect Foundation, Keizersgracht 177 Amsterdam  

Functie   Educatie medewerker 

Periode   Per januari 2023  

Duur   24-32 uur per week (0,6/0,8 Fte) 

  
 
RESPECT FOUNDATION ZOEKT 

 
Functiebeschrijving  
Voor ons educatieteam zijn wij opzoek naar een enthousiaste en hands-on educatiemedewerker met affiniteit 

voor het ontwikkelen, creëren en innoveren van educatieve materialen. Binnen ons educatieteam werk je nauw 

samen met ervaren collega's op het gebied van Respect Educatie. Jij bent één van de uitvoerende krachten die 

zorgt dat onze lesmaterialen uitgewerkt, gepubliceerd én getest worden in het klaslokaal. 

 

Jij bent:   

• Enthousiast en creatief 

• Flexibel 

• Kritisch en onderzoekend 

• Open-minded 

• Reflectief 

 

Jij kunt: 

• Vormgeven (Adobe Photoshop/Canva) 

• Schrijven (Nederlands/Engels) 

• Zelfstandig werken 

• Inleven In de wereld van jongeren 

• Ervaring met onderwijs is een pré

Taken en verantwoordelijkheden 

• Creëren en ontwikkelen educatiematerialen, waar je inhoudelijke en creatieve input voor levert.  

• Leveren van een bijdrage aan concept-ontwikkeling en onderwijsinnovatie binnen de Respect Educatie 

Methodiek 

• Signaleren van relevante maatschappelijke trends, ontwikkelingen en nieuwe actoren in het werkveld.  

• Je ondersteunt bij het opbouwen, onderhouden en community building van onze diverse 

educatieprojecten, zoals de (nationale) Week van Respect, Burgerschap, DocentenPanel en 

JongerenRaden. 

 
 
 
 
 

RESPECT FOUNDATION 

Keizersgracht 177 | 1016 DR Amsterdam | 020 369 75 92 | KvK 34 27 11 57 
info@respectfoundation.nl | www.respectfoundation.nl | www.weekvanrespect.nl 



 
Wat bieden wij jou? 

• Een inspirerende en informele werkomgeving met gezellige, gedreven en ervaren collega´s  

• Een dynamische omgeving met ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.  

• Een actief en relevant netwerk van onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties.  

• Je kunt écht impact maken (jaarlijks bereiken wij +600.000 jongeren!)  

• Kantoor in hartje Amsterdam met vele 'goede doelen' als buren (Keizersgracht, Amnesty gebouw).  

• Salarisindicatie €2.345 - €3.000 In eerste instantie bieden we een jaarcontract.  

 
Solliciteren 

• Stuur uiterlijk 9 december je CV & motivatiebrief op naar info@respectfoundation.nl t.a.v. Tigran Melikian 

• Voor meer info kun je ons mailen of bellen! 

 
 
OVER DE RESPECT FOUNDATION  
De Respect Foundation (REF) is in 2006 opgericht als 

reactie op de toenemende discriminatie en 

intolerantie in onze samenleving met als missie: een 

sociaal veilige en inclusieve samenleving realiseren 

waar ruimte is voor iedereen; ongeacht afkomst, 

sekse, huidskleur, geaardheid, sociale klasse of geloof. 

Te beginnen bij jongeren: de generatie van de 

toekomst.   

REF ontwikkelt hiervoor lesmateriaal, trainingen voor 

professionele opvoeders, start respectinitiatieven 

i.s.m. gelijkgestemde partners en is organisator van 

de jaarlijkse, nationale bewustwordingscampagne 

Week van Respect.  

HET TEAM  
REF is een organisatie met een jong, groeiend en 

vooral gedreven team. Iedereen werkt vanuit diens 

kracht en zet zich in voor de missie.  Naast de 

verantwoordelijkheden van je eigen functie, vinden 

wij het belangrijk om gezamenlijk onze organisatie 

vorm te geven, te ontwikkelen en uit te bouwen. Al 

onze projecten gaan over gelijkwaardigheid, de 

kracht van diversiteit, veiligheid, ontwikkeling en 

bovenal: samenwerken. Dit ambiëren we ook binnen 

onze eigen organisatie. In ons team werk je nauw 

samen met je collega's en is er een grote mate van 

vrijheid om met eigen creativiteit verder te bouwen.  
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