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Programma



Damian loopt graag in Lonsdale
kleding waar hij een Nederlands 
vlaggetje op heeft bevestigd. 

Als dit niet mag van school, steekt hij 
3 pennen, rood wit en blauw, in zijn 
borstvakje. 

Damian moppert veel op 
buitenlanders, hij zegt dat het voor 
hem onveilig is op straat.

Als er een avondklok komt tijdens de 
Corona-pandemie, staan er in 
Amsterdam-West veel jongeren op 
straat. Het is maar wat spannend, wat 
zou de politie doen? Zo staat ook 
Wesley op straat. 

De sfeer wordt snel grimmiger, er 
wordt geschreeuwd en met spullen 
gegooid. Als ook Wesley een blikje 
cola richting een politie auto gooit, 
wordt hij op gepakt. Hij zit 3 dagen 
vast in Leeuwarden, omdat in 
Amsterdam alle cellen vol zitten.

Vanuit de praktijk….



Lena wil zich beslist niet laten 
vaccineren, want dat is een complot 
om te zorgen dat ze niet zwanger kan 
raken. Er is namelijk overbevolking op 
de wereld.

Na de kerstvakantie komt Soufyan op 
school in een legerbroek en een 
djeballa. Als hij in de eerste week van 
school ook nog een antisemitisch 
liedje zingt, wordt hij geschorst van 
school.

Vanuit de praktijk….



52010 2017 2021

https://www.aup.nl/nl/book/9789463723244/speelruimte-voor-identiteit


'Als we pas aandacht
hebben voor jongeren
als ze dreigen te
radicaliseren, geven we 
hun een legitieme
reden om te
radicaliseren.'



WAT ZIEN 
JULLIE DOOR 
PEDAGOGISCHE 
BRIL?

“Ik zie jongeren die ………………
uit gezinnen die ……………….
in een samenleving die ………………..”
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Het democratische ethos

• Duurzame aandacht in plaats van incident-gedreven aandacht
• Specifieke programma’s dienen ingebed 
• Ethos is gericht op bredere opbrengsten dan tackelen van polarisatie en extremisme

Onderwijs tegen extremisme?
NIET: signaleren van extremisme of het voorkomen van terrorisme. 

WEL: ruimte voor en grenzen aan idealen van leerlingen met als doel hen bewuster door 
de adolescentie te helpen zonder al te veel kleerscheuren en met de meeste van hun 
idealen intact. 

HOE? 
- Geduldig bouwen aan ethos
- teachable moments benutten 
- samenwerken met sociaal-culturele organisaties en jongerenwerk

Uit (2018) Nordbruch, G. & Sieckelinck, S. Transforming Schools into “Labs for Democracy”. A companion to 
preventing violent radicalisation through education. RAN Policy paper. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-
edu/docs/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf




Notitie
Ik zag een jongetje zitten
verwezen op een stoeltje
bedekt met bloed
en asgrauw puinstof
onder een huis weggehaald
met bommen bestookt
door Assads moordenaarstroep
dit gedicht helpt hem niet
maar het is genoteerd

Campert, R. (2018). Open Ogen. Gedichten. Amsterdam: De 

Bezige Bij.
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Aanleiding en aanpak

Richtlijn Radicalisering

tbv Kenniscentrum LVB 

2022 09 08  |  Hannes van de Ven



Wat is…

Radicalisering

Een proces waarbij iemands ideologische opvattingen de ruimte voor dialoog met 

andersdenkenden inperken en de bereidheid om dwang of geweld te gebruiken doen 

toenemen. Dit proces kan aanleiding zijn voor individuen, groepen of instituties om zich af 

te keren van de door democratische principes gestuurde samenleving en kan leiden tot 

schade aan relaties, zichzelf of anderen



Wat is…

Extremisme

Het fenomeen waarbij personen of groepen, op buitenparlementaire wijze over de 

grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen om politieke 

besluitvorming te beïnvloeden. 



Wat zijn…

Complottheorieën

Verklarende overtuigingen over hoe meerdere actoren in geheime overeenstemming 

samenkomen om een verborgen doel te bereiken dat over het algemeen beschouwd 

wordt als onwettig en kwaadwillend.



Wat is…

Polarisatie

Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die 

kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van de segregatie (o.a. 

langs etnische, religieuze en andere lijnen). 



Waarom is een richtlijn wenselijk?

• Basiskennis ontbreekt

• Geen inzicht in de keten

• Handelingsverlegenheid

• Lastig om professioneel oordeel te vormen

• Professionele eenzaamheid

• Geen aandacht voor thema



Doel Richtlijn Radicalisering 

• Jeugdprofessionals concrete handvatten en kennis te bieden in het 

omgaan met radicaliseringsvraagstukken. 

• Kennis borgen en instrumenten aanreiken die jeugdprofessionals 

kunnen benutten bij de aanpak rond (beginnende) radicalisering 

van jeugdigen. 

• Het gewenste effect van een richtlijn is een bredere verspreiding 

van beschikbare kennis over alle professionals die met jeugdigen te 

maken hebben. 



Vijf blokken in Richtlijn Radicalisering 

• Blok 1: Basiskennis voor professionals

• Blok 2: Noodzakelijke randvoorwaarden

• Blok 3: Signaleren

• Blok 4: Interpreteren / Professionele oordeelsvorming

• Blok 5: Interventies



Wat weten we over 
jongeren met een LVB?

• Moeite met 
informatieverwerking

• Moeite met leggen verbanden

• Moeite met 
verwerkingssnelheid

• Etc.



Maar niet alleen cognitieve problemen….

• Lagere emotionele ontwikkeling

• Zwakkere sociale vaardigheden, meer moeite om verbonden te zijn

• Veelal erg gezagsgetrouw / beïnvloedbaar

• Meer last van uitsluiting / marginalisering

• Meer risico op psychische stoornissen

• Vaker uit laag SES



Risico’s voor radicalisering en 
extremisme

• De samenhang tussen het lagere IQ, beperking in 
adaptieve vaardigheden en indirecte 
risicofactoren: lage SES, uitsluiting, zwakke sociale 
vaardigheden, lager emotioneel niveau van 
ontwikkeling

• Meer moeite met het toetsen van informatie

• Beperkte online vaardigheden



Uitwisseling praktijkervaringen



LVB in de richtlijn?

• Wat zijn volgens jullie belangrijke ‘kenmerken’ van jongeren met 

een LVB die aan bod moeten komen in de richtlijn?

• Waar verschilt de aanpak van jongeren met een LVB vergeleken 

met jongeren die geen LVB hebben? 



Bedankt voor je 
aanwezigheid!


