
Waar kan ik terecht met vragen?
Je kan gratis en anoniem terecht voor een gesprek bij volgende organisaties.

 De Opvoedingslijn 

 078 15 00 10  of opvoedingslijn@groeimee.be

 De Opvoedingswinkel 

 03 236 29 39 of opvoedingswinkel.antwerpen@cawantwerpen.be

Je kan ook steeds terecht bij de directie of het CLB van de school van je kind. 

Loopt je kind gevaar?  Contacteer dan de politie op het nummer 101.
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Wat
als je kind
radicaliseert?
tips voor ouders



Radicaal… Wat is dat? 
Voor heel wat jongeren is de puberteit een moeilijke 

periode. Ze voelen zich niet begrepen, zijn op zoek naar 

hun identiteit en denken vaak erg zwart-wit. Veel jongeren 

vertonen in deze periode wel eens ‘radicaal gedrag’  of zijn 

opstandig. Dat is normaal en hoeft op zich geen reden tot 

paniek te geven. Het is daarom wel erg moeilijk om in te 

schatten wanneer een jongere radicaliseert.

Radicalisering is een proces. Dat kan heel langzaam, maar ook 

erg snel gaan. Niet iedereen die in een proces van radicalisering 

zit, zal uiteindelijk geweld gaan gebruiken. Niet alle jongeren die 

radicale ideeën hebben, willen ook gaan strijden. Dat maakt het 

erg moeilijk om te weten wanneer we ons echt zorgen moeten 

maken.

Met de steun van



Wanneer moet ik me zorgen maken? 
Er bestaat geen standaard lijst van kenmerken van jongeren die 

radicaliseren. Toch zijn er enkele signalen die op radicalisering kunnen 

wijzen, meestal als ze in combinatie met elkaar voorkomen:

•	 De	jongere	vertoont	een	plotse gedragsverandering.Sommige jongeren 

gaan zich in een eerste fase verdiepen in hun religie of ideologie, of 

zich meer religieus profileren, terwijl ze dat voordien niet deden. Soms 

zijn er ook uiterlijke veranderingen: plots andere kleding dragen, een 

baard laten groeien, … Op zichzelf hoeven deze veranderingen niet 

te betekenen dat de jongere radicaliseert!  Maar wanneer uiterlijke 

veranderingen samengaan met gedragsveranderingen kan dit wel op 

radicalisering wijzen. Let op: bij sommige radicaliserende jongeren is er 

helemaal geen sprake van uiterlijke veranderingen. 

•	 Isolement en vervreemding: de jongere neemt langzaam afstand van de 

maatschappij. Bijvoorbeeld van school en vrienden, later ook van familie 

en ouders. 

•	 De	jongere	is	vaak	niet	thuis	of	zondert	zich	af	en		besteedt	erg	veel	tijd	

aan sociale media en internet.

•	 Preken: de jongere ziet alles zwart-wit, mensen zijn ofwel goed, ofwel 

slecht. Hij/zij spreekt anderen aan op hun gedrag, op het volgen van 

bepaalde regels om een goede moslim te zijn.

•	 De	jongere	is	loyaal aan een nieuwe vriendengroep en ziet stilaan 

iedereen als vijand: de rest van de samenleving, maar ook klasgenoten, 

vrienden, zelfs familieleden. Kortom: iedereen die anders denkt.

•	 De	jongere	plaatst	de eigen nieuwe normen en waarden boven die van 

het gezin en de samenleving, en verwerpt elke andere leidraad.

Kwetsbare jongeren, die een traumatische ervaring opliepen, of die het 

moeilijk hebben door  problemen op school, thuis, met politie,… zijn vaak 

vatbaarder voor radicale ideeën. Toch kan dit elke jongere overkomen, ook 

zonder duidelijke reden of aanleiding!



Wat kan ik doen? 
•	 Blijf	interesse	en	genegenheid	tonen.	Wees	betrokken	bij	de	

leefwereld van je kind. Betrek hem/haar ook bij de dagdagelijkse 

activiteiten van het gezin.

•	 Blijf	in	gesprek	gaan	met	je	kind.	Stel	vragen:	waar	ga	je	naartoe?	

Met	wie?	Wat	doen	jullie	dan?	Probeer	niet	te	controlerend	over	te	

komen.

•	 Blijf	zorgen	dat	je	kind	zich	thuis	welkom	voelt	en	met	vragen	bij	jou	

terecht kan. Bied een luisterend oor.

•	 Probeer	het	internetgebruik	van	je	kind	in	het	oog	te	houden.

Wat doe ik beter niet? 
•	 Het	contact	verbreken,	stoppen	met	praten,	ruzie	maken,	reageren	

met geweld,…

•	 Je	kind	veroordelen	of	het	huis	uit	zetten:	op	deze	manier	krijgen	de	

nieuwe ‘vrienden’ en ideeën nog meer ruimte.


