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Samenvatting
Het fenomeen ‘radicalisering’ is al enige tijd erg actueel in onze samenleving. Dit blijft niet zonder gevolgen in onze
scholen. Het vertrek van jonge mensen richting oorlogsgebied roept heel wat vragen en bezorgdheden op bij het
onderwijzend personeel, in de eerste plaats bij scholen die er van nabij mee geconfronteerd worden, maar ook bij
andere, die via de media de berichtgeving daarover horen en bezorgd zijn om het welzijn van de hun toevertrouwde
leerlingen. In de maatschappelijke discussies wordt het onderwijs bovendien naar voren geschoven als een belangrijke hefboom om dit fenomeen te helpen voorkomen en aanpakken.
Met deze visietekst en bijbehorend informatiedossier wil het GO! duidelijk maken hoe het tegen dit fenomeen
aankijkt en op welke manier scholen hun verantwoordelijkheid hierin kunnen opnemen. Met achtergrondinformatie
over radicalisering en een concreet ondersteuningsaanbod willen we de scholen en de CLB’s ook de nodige kennis,
vaardigheden en attitudes aanreiken om met deze problematiek om te gaan. Op die manier hopen we een antwoord te bieden op de zogenaamde ‘handelingsverlegenheid’ die soms bij opvoeders wordt vastgesteld.
Het GO! gelooft sterk in de kracht van ons pedagogisch project (PPGO!) als middel om radicalisering bij jongeren
te voorkomen. De algemene grondslag van ons PPGO! houdt in dat we leerlingen begeleiden in hun persoonlijke
ontplooiing, maar ook in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie. Het is belangrijk dat zij bewust en kritisch leren nadenken en verantwoorde keuzes leren maken. In deze visietekst wordt het belang van actief
burgerschap en het positief omgaan met diversiteit in de verf gezet. Op die manier willen we scholen sensibiliseren
en motiveren om hier versterkt op in te zetten en zo de dreigende polarisatie in onze samenleving tegen te gaan.
De school kan niet alle maatschappelijke problemen en onrechtvaardigheden oplossen, maar ze kan wel de haar
toevertrouwde leerlingen een warme omgeving en maximale ontplooiingskansen bieden.
Het mag duidelijk zijn dat het onderwijs deze complexe problematiek niet alleen kan oplossen. Zowel voor de preventie als voor de aanpak van radicalisering is samenwerking met partners essentieel. Schoolteams die zich gesteund
weten door een netwerk uit de lokale gemeenschap, verhogen ook de verbondenheid met de leerlingen en hun omgeving. Gezien de complexiteit van het fenomeen, zal het niet verbazen dat heel wat thema’s er in meer of mindere
mate mee samenhangen. Afgezien van burgerschap en de interlevensbeschouwelijke dialoog, zijn er ook verbanden
met armoedebestrijding en schoolkostenbeheersing, spijbel- en sanctiebeleid, brede open school, leerlingenparticipatie, schoolloopbaanbegeleiding, gelijke onderwijskansen, strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom, levensbeschouwelijke kentekens en het streven naar sociale mix in het inschrijvingsbeleid. Het is uiteraard niet mogelijk al deze
thema’s in extenso te behandelen in deze tekst, maar de relevante raakvlakken worden wel aangegeven.
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1| Situering en context
1.1. Maatschappelijk debat

Sinds enige tijd is de term ‘radicalisering’ niet meer uit de actualiteit weg te branden. Ons land werd geconfronteerd
met het fenomeen van de geradicaliseerde Syriëstrijders en terugkeerders uit oorlogsgebied. Via de media vernemen
we de opmars en de gruweldaden van de terreurbeweging IS, in mei 2014 vond er een schietpartij plaats in het Joods
museum in Brussel, kort erna was er het proces tegen Sharia4Belgium, en in het begin van 2015 waren er de aanslagen
op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo en de gijzeling in een joodse supermarkt in Parijs. Deze gebeurtenissen gaan gepaard met heel wat debatten en discussies over de oorzaken van (én remedies tegen) radicalisering1, met aandacht voor het religieuze aspect (de islam en interpretatie van de Koran), het belang van de geopolitieke
context, frustraties bij moslimjongeren wegens discriminatie en een gebrek aan perspectief. Wat de aanpak betreft,
verschillen de meningen over het nut van preventieve dan wel repressieve maatregelen, en wie daar welke rol in moet
opnemen. Dat het onderwijs in het preventieve luik een belangrijke rol te vervullen heeft, staat buiten kijf. Met deze
visietekst willen we duidelijk maken hoe het GO! die opdracht opneemt.
Een bijkomende bekommernis is dat deze dramatische gebeurtenissen (terroristische acties) leiden tot achterdocht
en wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en zo polarisatie2 in de hand kunnen werken. Hoewel er geen eenduidig
verband bestaat tussen polarisatie en radicalisering, kan een gepolariseerde samenleving een voedingsbodem zijn
voor onverdraagzame radicale ideologieën. In een samenleving met een steeds toenemende diversiteit qua religieuze,
etnische, talige en culturele achtergrond, die bovendien geconfronteerd wordt met een acute vluchtelingenstroom, is
dit een belangrijk aandachtspunt.

1.2. Beleidsinitiatieven

1.2.1. Europees
In de EU ligt de primaire verantwoordelijkheid voor binnenlandse veiligheid bij de lidstaten zelf. Dit neemt niet weg
dat er op het vlak van antiterrorisme wordt samengewerkt. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs namen de
ministers van Onderwijs van de EU-lidstaten op 17 maart 2015 de “Paris declaration: Promoting citizenship and the
common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education” aan, waarbij een standpunt werd
ingenomen tegen intolerantie, discriminatie en radicalisering. Waar men voorheen vooral naar externe oorzaken
als bedreiging keek, focust men nu ook op interne oorzaken en stelt men het stimuleren van burgerzin en democratische waarden centraal. Op de formele Raad van ministers van Onderwijs op 19 mei 2015 werd onderstreept
dat het verhogen van de kansen op tewerkstelling en het stimuleren van burgerzin samen moeten gaan in de strijd
tegen radicalisering.

1

2

Voor meer informatie over het begrip en het proces radicalisering, inclusief een bespreking van factoren die aanleiding kunnen geven tot radicalisering,
en een overzicht van signalen die kunnen wijzen op een doorlopen van het proces, verwijzen we naar het informatiedossier als bijlage.
‘Polarisatie’ is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en
toename van de segregatie (langs etnische en religieuze lijnen).
Wienke, D. & Ramadan, O. (2011). 1. Polarisatie en radicalisering (p.1). In: Wienke, D. & Ramadan, O. (red.), Polarisatie en radicalisering bij jongeren:
vragen en antwoorden ten behoeve van professionals, werkzaam in eerstelijnsorganisaties en in het onderwijs. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Wienke, D. & Ramadan, O. (2011). 1. Polarisatie en radicalisering. Geraadpleegd op 11 juni 2015 van http://www.polarisatie-radicalisering.nl/
fileadmin/user_upload/pdf/1._NJI.Polarisatie_Radicalisering.pdf
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Ook de intergouvernementele Raad van Europa, die alle staten van het Europese continent omvat, heeft een standpunt tegen radicalisering ingenomen. Op 19 mei 2015 werd een actieplan goedgekeurd voor de strijd tegen extremisme en radicalisering, met onder andere een luik rond onderwijs.

1.2.2. Federaal, Vlaams en lokaal
Na de aanslagen in Parijs en de antiterreuractie in Verviers (januari 2015) heeft zowel de Vlaamse als de Federale
Regering heel wat maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van radicalisering geformuleerd. Zo heeft de
Federale Regering op 16 januari 2015 twaalf antiterreurmaatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn voornamelijk repressief en gericht op het garanderen van de veiligheid. Enkele voorbeelden: deelnemen aan een strijd in
het buitenland wordt strafbaar gesteld, geradicaliseerde gevangenen worden beter begeleid, het leger wordt ingezet
voor specifieke bewakingsopdrachten, de nationaliteit wordt ingetrokken, maatregelen inzake gegevensuitwisseling,
enz. In 2014 kregen tien steden en gemeenten (Anderlecht, Antwerpen, Brussel, Luik, Maaseik, Mechelen, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Verviers en Vilvoorde) elk 40.000 euro extra federale middelen voor hun projecten ter
preventie van gewelddadige radicalisering3.
Preventie is vooral een zaak van de deelstaten. Zowel het Vlaams Parlement als de Vlaamse Regering willen maatregelen nemen om het gewelddadige radicalisme te bestrijden. Begin april 2015 heeft de Vlaamse Regering het
‘Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme’4 goedgekeurd. Daarin ligt de nadruk op informatiedeling en afstemming tussen de verschillende overheden. Als onderdeel
daarvan wordt een Vlaams Platform Radicalisering opgestart met een afgevaardigde uit elk beleidsdomein. Voor
de preventieve aanpak van gewelddadige radicalisering wordt de regierol bij de lokale besturen gelegd, waarbij
structureel overleg met lokale partners wordt gewaarborgd. Er wordt in extra ondersteuning voorzien voor steden
en gemeenten met een radicaliseringsproblematiek. Voor de ondersteuning van eerstelijnswerkers (waaronder onderwijs) worden vormingen, expertiseontwikkeling en ontsluiting van goede praktijken aangekondigd. Daarin is een
rol weggelegd voor referentiepersonen binnen de onderwijskoepels, het GO! en de CLB-sector. Overleg met de vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen heeft tot doel de interlevensbeschouwelijke dialoog te vergemakkelijken en zo de interlevensbeschouwelijke competenties van jongeren te bevorderen. Er wordt ook een netwerk van
islamexperten opgericht om een tegendiscours in scholen te voeren. Verder is er ook aandacht voor de vorming en
professionalisering van imams, voor de ondersteuning van ouders, voor trainingsprogramma’s om de weerbaarheid
van jongeren te verhogen, voor organisaties die jongeren kunnen steunen in hun zoektocht naar identiteit, voor de
aanpak van (de)radicalisering in gevangenissen, en voor een correcte beeldvorming in de media, om polariserende
berichtgeving tegen te gaan.
In het Vlaams Parlement werd eind mei 2015 een resolutie met 55 maatregelen5 betreffende de bestrijding van
gewelddadige radicalisering goedgekeurd. Vooral in de maatregelen rond ‘preventie en sensibilisering’ wordt de
rol van het onderwijs belicht, onder meer met de vraag om sterk in te zetten op het ontwikkelen van interlevensbeschouwelijke competenties bij alle leerlingen en op burgerschapseducatie. Er wordt gevraagd de strijd tegen

3

http://www.polinfo.be/newsview.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300216744&lang=nl

4

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g317-1.pdf

5

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g366-1.pdf
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discriminatie op te voeren. Voor jongeren die dreigen te radicaliseren wordt systematisch overleg tussen relevante
partners aangemoedigd, en indien nodig ook time-outprojecten, afhankelijk van de nood van de jongere. Naast de
vraag naar voldoende ondersteuning en opleiding voor eerstelijnswerkers binnen onderwijs en welzijn, wordt ook
gevraagd naar een draaiboek om gepast te reageren en naar één centrale, voortdurend bereikbare telefonische
hulplijn voor alle professionelen en burgers in de omgeving van radicaliserende jongeren. Overige maatregelen zijn
gericht op veiligheid en deradicalisering (met onder meer aandacht voor teruggekeerde Syriëstrijders), op de lokale
besturen, op de rol van de islam (inclusief erkenning van moskeeën en de imamopleiding), op gedeeld burgerschap
en gemeenschapsvorming (met expliciete rol voor onderwijs en jeugdwerk), op samenwerking met andere beleidsniveaus (inclusief afspraken in verband met beroepsgeheim), op ouders en naaste omgeving (met ondersteuning van geloofwaardige tegenverhalen waarmee het extremistische discours ondermijnd kan worden) en op de rol
van de media in de vorming van een inclusieve samenleving.
Op het lokale niveau spelen enkele steden en gemeenten die geconfronteerd worden met veel Syriëgangers, waaronder Vilvoorde en Antwerpen, een voortrekkersrol inzake preventie en aanpak van radicalisering, al dan niet met
inzet van een ‘deradicaliseringsambtenaar’. Lokale actoren, eerstelijnswerkers maar ook de ouders en de directe
omgeving van jongeren vervullen hierin een cruciale rol. In de brochure ‘Beheersen van moslimradicalisering: handreiking voor beleid en praktijk’6 (2013) wordt beschreven hoe een lokaal beleid vorm kan krijgen.

6

Beheersen van moslimradicalisering: handreiking voor beleid en praktijk/burgemeesters van Antwerpen, Vilvoorde, Mechelen, Maaseik. - 30.07.2013
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2.1. Radicalisering van individuele jongeren vermijden

De scholen in Vlaanderen blijven – net als scholen in heel Europa – uiteraard niet gespaard van de problematiek van
radicalisering. Zo zijn er ook vanuit onze scholen enkele jongeren naar Syrië vertrokken. Dat vertrek heeft een enorme
impact op alle achterblijvers, zowel ouders, leerlingen, directeurs als leerkrachten. Zij blijven met veel vragen en vaak
zelfs met schuldgevoelens achter.
Voor het ontwikkelen van deze visietekst werd binnen de centrale diensten van het GO! een multidisciplinair team
samengesteld, aangevuld met experten (school en CLB) uit scholengroepen Antigon (Antwerpen) en Midden-Brabant,
die ervaring hebben met de problematiek. De expertise die (noodgedwongen) werd opgedaan in scholen en CLB’s die
met het fenomeen van Syriëstrijders en radicaliserende jongeren in aanraking kwamen, willen we verspreiden naar
regio’s die hier (nog) geen ervaring mee hebben.

2.2. Omgaan met diversiteit

De toenemende etnisch-culturele en religieuze diversiteit is een realiteit in onze maatschappij. Ze stelt onze scholen
voor een aantal uitdagingen om een warme en veilige omgeving te creëren en hun opdracht zo goed mogelijk voor
alle leerlingen waar te maken. Soms stelt men een aantal fundamentele uitgangspunten van het PPGO! ter discussie.
Behalve het risico op jongeren die - om welke reden dan ook - richting oorlogsgebied trekken, maken scholen melding
van andere problemen die met ‘startende radicalisering’ in verband kunnen worden gebracht, en waarbij een aantal
fundamentele uitgangspunten van het PPGO! en de democratische waarden ter discussie wordt gesteld.
Zo konden de aanslagen op Charlie Hebdo bij sommige leerlingen (zelfs uit het basisonderwijs) op sympathie rekenen7. Maar reeds voor de aanslagen in Parijs waren er meldingen dat leerkrachten bepaalde thema’s die vanuit
religieuze hoek gevoelig kunnen liggen, liever uit de weg gaan. Voorbeelden als het onbespreekbaar zijn van homoseksualiteit (in die mate dat homoseksuele leerlingen zich niet meer durven te outen in scholen waar dat vroeger wel
gebeurde), racistische opmerkingen (onder elkaar en/of tegenover derden) en discussies over de gelijkheid man-vrouw
zijn zorgwekkend en verdienen de nodige aandacht omdat ze in strijd zijn met onze democratische grondbeginselen
én met het PPGO!.
Scholen melden dat seksualiteit iets is waarop afkerig wordt gereageerd, dat kledingvoorschriften voor turnlessen,
deelname aan zwemlessen en aan dansjes voor het schoolfeest discussies opleveren. Niet enkel in mondelinge discussies maar ook in verhandelingen worden leerkrachten soms met provocerende uitspraken geconfronteerd. Bijgevolg
worden gevoelige thema’s als euthanasie of abortus het liefst vermeden. In persberichten naar aanleiding van een
UCL-onderzoek rond moslims en niet-moslims in Brussel kwam aan het licht dat leerkrachten het moeilijk hebben om
vakinhouden als de evolutieleer, de Holocaust en de kruistochten te brengen, en dat ook actuele onderwerpen zoals de

7

In Frankrijk leidden heel wat incidenten rond de inachtneming van een minuut stilte voor de slachtoffers zelfs tot meldingen bij de politie. Zie
artikel Redactie (2015, 29 januari). Jongetje ondervraagd door politie omdat hij geen minuut stilte in acht neemt voor slachtoffers Charlie Hebdo.
Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 11 juni 2015 van http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2198877/2015/01/29/Jongetjeondervraagd-door-politie-omdat-hij-geen-minuut-stilte-in-acht-neemt-voor-slachtoffers-Charlie-Hebdo.dhtml.
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conflicten in het Midden-Oosten en IS worden vermeden8. Naar aanleiding van deze persberichten merkt de Vlaamse
Scholierenkoepel9 op dat dit probleem zich niet enkel in Brussel maar in heel Vlaanderen manifesteert.
De leerlingen zijn vragende partij om maatschappelijk gevoelige onderwerpen niét uit de weg te gaan en leerkrachten
daartoe te vormen en te ondersteunen. Ze vinden dat er binnen de schoolmuren ruimte moet zijn om met anderen
van mening te wisselen over levensbeschouwing en religie, dat scholen hun maatschappelijke rol moeten opnemen in
het werken aan een verdraagzame samenleving met minder racisme en segregatie.
Zowel leerlingen als leerkrachten moeten leren omgaan met de steeds toenemende diversiteit. Dat veronderstelt de
bereidheid om elkaar te leren kennen, om open te staan voor verschillende meningen, om verschillen én gelijkenissen
te erkennen.

8

9

Erkul, A. (2014, 9 oktober). Waarom Brusselse leraars liever niets vertellen over Darwin. De Morgen. Geraadpleegd op 11 juni 2015 van http://www.
demorgen.be/binnenland/waarom-brusselse-leraars-liever-niets-vertellen-over-darwin-a2080578/
Vlaamse Scholierenkoepel. ([2014-2015]). Rond diversiteit hebben alle leerkrachten en scholen een maatschappelijke taak te vervullen. Geraadpleegd
op 11 juni 2015 van http://www.scholierenkoepel.be/info/standpunten/diversiteitopschool
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3| Visie
3.1. Het PPGO! als uitgangspunt

Er bestaan geen gemakkelijke of kant-en-klare oplossingen om de problematiek van radicalisering en dreigende polarisatie het hoofd te bieden. Toch heeft het onderwijs een belangrijke rol te vervullen. In eerste instantie willen we voor
(en met) alle leerlingen ons pedagogisch project (PPGO!) realiseren, omdat wij geloven dat dit ons krachtig antwoord
is op radicalisering.
Om de doelstellingen te bereiken, is het belangrijk dat we iedereen in ons onderwijs maximale ontplooiingskansen
bieden. Kwaliteitsonderwijs in de 21ste eeuw beoogt naast vakinhoudelijke kennis en competenties, ook ontwikkeling
op het vlak van burgerzin en maatschappelijke waarden. De algemene grondslag van ons PPGO! houdt in dat we
leerlingen begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing, maar ook in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en
harmonie. Het is belangrijk dat zij bewust en kritisch leren nadenken en verantwoorde keuzes leren maken.
De GO! school is een spiegel van de maatschappij. Ze streeft naar voldoende aandacht voor de vertrouwde leefwereld en sociale herkomst van kinderen en jongeren, een uitdagend en gevarieerd onderwijsaanbod dat aansluit
bij de leefwereld van het kind en een professioneel schoolteam dat omgaat met diversiteit. Ouderparticipatie en
-vertegenwoordiging moeten een correcte afspiegeling van de schoolpopulatie zijn. Maar ook de leerlingenrechten
moeten concreet ingevuld worden. We denken hierbij onder meer aan recht op gelijkheid, inspraak en bescherming.
Alle beleidsinitiatieven die tot doel hebben ons PPGO! te realiseren (bijvoorbeeld GOK-werking, aandacht voor socio-emotionele ontwikkeling, genderstereotypering tegengaan,…) dragen bij tot een brede preventieve strijd tegen
radicalisering en polarisatie.

3.2. Krachtlijnen visie

3.2.1. Betrokkenheid en verbondenheid realiseren in een warme, veilige leeromgeving
We willen in eerste instantie ons PPGO! realiseren in alle onderwijsniveaus, van de kinderopvang tot en met het volwassenenonderwijs. Van de schoolteams vergt dit heel wat professionaliteit en gedrevenheid. Dit is enkel mogelijk
wanneer de school een warme, veilige omgeving is, waarin elke leerling/cursist zich thuis voelt en zich verbonden
voelt met de hele school, zowel het personeel als de medeleerlingen/-cursisten.
Elke school wil vermijden dat leerlingen hun jonge leven en hun toekomst op het spel zetten om als jihadist richting
oorlogsgebied te trekken. Een school heeft geen vat op alle factoren die hiertoe aanleiding kunnen geven. Denk
maar aan de geopolitieke context, een problematische thuissituatie, het contact met ronselaars, al dan niet via
het internet. Toch is het belangrijk om te streven naar verbondenheid met elke leerling. Het GO! credo “Iedereen is
een VIP” (een veelzijdige interessante persoonlijkheid) betekent dat elke leerling wordt benaderd als een waardevol
individu met eigen ambities, interesses en talenten.
Aangepaste zorg en differentiatie in de klas dragen daartoe bij en creëren gelijke kansen. Daardoor krijgt iedereen
het gevoel erbij te horen. Ook een participatiecultuur op school is essentieel om verbondenheid te creëren. Verder
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kan het ondersteunen van jongeren in hun identiteitsontwikkeling (al dan niet met externe begeleiding) bepalend
zijn voor de (toekomstige) levenskeuzes die ze maken.
Om verbondenheid te creëren is het belangrijk dat GO! waarden als wederzijds respect, een open geest en samenwerking in praktijk worden gebracht, zowel onder leerlingen als onder leerkrachten. Ook bij problematisch gedrag
is het belangrijk dat de school de jongeren niet loslaat, maar vanuit een oprechte bezorgdheid en interesse het
contact blijft behouden en samen gepaste hulp zoekt, om te voorkomen dat de jongeren in het isolement geraken.
De school staat hierin niet alleen. In de context van radicalisering is het belangrijk dat leerkrachten voldoende signaalgevoelig zijn en dat scholen over een stappenplan beschikken als leidraad voor detectie, signalering en verdere
individuele begeleiding van de jongere met het oog op re-integratie. Afhankelijk van de situatie en de oorzaak, wordt
een aanpak op maat van de jongere uitgewerkt met behulp van het CLB en (eventueel) andere partners.
Scholen kunnen niet alle maatschappelijke problemen oplossen. Zo kunnen ze de onrechtvaardigheden die zich
voordoen in de maatschappij (bv. discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt) niet in hun eentje oplossen.
Wel kunnen ze die benoemen, er kritisch tegenover staan, en zelf leerlingen opvoeden tot burgers die elke vorm
van discriminatie en vooroordelen bestrijden. Scholen kunnen de jongeren tonen dat iedereen erbij hoort en hen
een perspectief bieden. Dat veronderstelt dat er binnen de school actief wordt gestreden tegen elke vorm van
discriminatie en (eigen) vooroordelen, zoals wordt voorgeschreven in het PPGO!, de Neutraliteitsverklaring en de
‘Onwrikbare waarden’, de documenten die alle personeelsleden bij indiensttreding ondertekenen.
Ook voor ouders is het belangrijk dat de school een veilige omgeving is, waarin ze een vertrouwensrelatie kunnen
opbouwen met de directeur, de leerkrachten, de leerlingenbegeleider, het CLB,…, maar ook met de andere ouders
in de school. Vanaf het eerste contact bij de inschrijving van de leerling tot het einde van de schoolloopbaan moet
er worden ingezet op ouderbetrokkenheid om een gezonde relatie gezin-school te bewerkstelligen. Die goede band
met de ouders is essentieel voor de preventie van radicalisering. Er bestaat een grote kans dat ouders als eerste
een gedragsverandering bij hun kind opmerken en er zich grote vragen bij stellen. Een veilig klimaat van openheid
en vertrouwen kan hen ertoe aanzetten om de stap naar de school te zetten, en dus niet te zwijgen uit schrik voor
onbegrip of door negatieve ervaringen met schoolomgevingen.
Daarnaast is er dringend nood aan meer diversiteit in de lerarenkorpsen, aangezien de dwarsdoorsnede nog steeds
uit de blanke middenklasse komt en bijgevolg - gezien de exponentieel toenemende diversiteit onder de jeugd steeds minder voeling heeft met de achtergronden en leefwerelden van de huidige leerlingenpopulatie in een groot
aantal scholen. Ook het doorbreken van de sociale en etnische segregatie binnen de leerlingenpopulatie is een
belangrijke preventieve maatregel omdat het gebrek aan binding momenteel een risicofactor is voor het cultiveren
van vooroordelen (in beide richtingen) met alle gevolgen van dien.

3.2.2. Een preventieve aanpak
Het onderwijs heeft een belangrijke preventieve rol te vervullen in het bestrijden van de voedingsbodem(s) voor
radicalisme en extremisme. We moeten op een laagdrempelige manier proberen jongeren te doen afzien van geweld. Dat vraagt een constante inspanning, zoals die ook nodig is voor jongeren met zelfmoordneigingen of met
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psychologische problemen. We doen dit het best via analoge, al bestaande diensten: we moeten immers zorgen dat
we niet bijdragen tot een deradicaliseringsindustrie die los staat van de preventiemaatregelen die we nu al hebben.
Jongeren hebben nood aan erkenning, vertrouwen en ruimte om te experimenteren, maar ook aan duidelijke grenzen. Gelijkgerichtheid van het team en een herstelgerichte aanpak is daarin belangrijk. Het schoolteam kan samen
bepalen wat kan en niet kan, om samen jongeren te behoeden voor risicovol gedrag, om hen te leren samenwerken,
om hen te trainen in geweldloze communicatie en om – conform het PPGO! en de Neutraliteitsverklaring in het
bijzonder – consequent op te treden tegen uitsluiting, pesten, racisme, gewelddadig gedrag enz. Om bovenstaande
uitdagingen tegemoet te treden, is het belangrijk dat (alle) leerkrachten – en dus niet enkel de leerkrachten levensbeschouwing – over de nodige competenties beschikken om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken en
grenzen te stellen waar nodig. Ontwijkingsgedrag is weliswaar een menselijke maar niet de aangewezen reactie.
Leerkrachten moeten hierin ondersteund worden. Ze staan wel alleen voor de klas maar moeten het gevoel hebben
op het hele team te kunnen rekenen. Dat is niet mogelijk zonder een sterk beleidvoerend vermogen en voortdurende professionalisering.
Als we het hebben over (radicalisme en) extremisme, moeten we dit in een breed perspectief bekijken. Het gaat
immers niet om één specifieke vorm van extremisme; extremisme kan zich op verschillende manieren en vanuit
verschillende overtuigingen uiten. De preventieve acties die we bij de scholen aanmoedigen zijn dan ook tegen alle
vormen van extremisme bedoeld. Anderzijds stellen we vast dat extremisme zich in ons huidig tijdskader vooral
manifesteert in relatie tot de islam, en dat daarvoor specifieke aandacht vereist is.

3.2.3. Een multidisciplinaire aanpak
We opteren als GO! voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij alle actoren uit het net en externe partners betrokken worden. De samenwerking tussen schoolactoren met CLB’s en de Pedagogische begeleidingsdienst, maar
ook de betrokkenheid van ouders en externe partners vinden we belangrijk. Het CLB bewaakt en bevordert het
welbevinden van leerlingen in het kader van een continuüm van zorg. De centra voor leerlingenbegeleiding ondersteunen scholen, maar bieden ook ondersteuning bij de opvoeding en hebben een leerlinggebonden aanbod. Het
welbevinden van leerlingen wordt bepaald door verschillende contexten: de schoolcontext, de thuiscontext en de
persoonlijke context.
In de begeleiding van radicaliserende jongere worden idealiter, naast het schoolteam en het CLB, ook de directe
omgeving van de jongere en indien nodig ook religieuze figuren betrokken. Schoolteams die ook los van de radicaliseringsproblematiek op een breed netwerk van lokale actoren kunnen rekenen, krijgen tegelijk een vollediger beeld
van hun leerlingen. Bovendien werkt die samenwerking de verbondenheid met de school in de hand. In die zin kan
de uitbouw van de Brede Open School-werking positief bijdragen tot de preventie en de aanpak van radicalisering.
Om een warme en veilige omgeving te zijn voor leerlingen en hun ouders, moet een school een plaats zijn waar vertrouwen en dialoog heerst. Dat houdt in dat men omzichtig omspringt met het betrekken van veiligheidsdiensten
en met het beroepsgeheim. Ouders en leerlingen moeten kunnen terugvallen op professionals met beroepsgeheim,
die bovendien een cultuursensitieve professionele ondersteuning bieden.
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3.2.4. Actief burgerschap
De preventieve aanpak kadert in de realisatie van het PPGO! en de waarden die we daarin nastreven bij zowel onderwijspersoneel als leerlingen. In het kader van radicalisering denken we in het bijzonder aan ‘wederzijds respect’,
‘open geest’, ‘positief kritisch’, ‘wereldburger’, ‘democratisch’, ‘iedereen een VIP’. Actief burgerschap sluit heel nauw
aan bij deze GO! waarden en het bijbrengen van burgerzin is de opdracht van elk personeelslid. In het kader van het
ontwikkelen van actief burgerschap leren kinderen en jongeren respectvol omgaan met anders-zijn en anders-denken, leren ze kritisch te denken en hun eigen mening gemotiveerd te formuleren met respect voor anderen, participeren, gemeenschappelijke waarden en verschillen erkennen,… De school is hiervoor een unieke ontmoetings- én
oefenplaats.
Actief burgerschap krijgt in deze visietekst een zeer expliciete plaats, omdat we erin geloven als belangrijk (breed
preventief) antwoord tegen radicalisering. Met actief burgerschap beogen we namelijk heel wat competenties en
inzichten voor al onze leerlingen, die leerlingen – ook los van het fenomeen radicalisering – nodig hebben om als
kritische en gelukkige burgers actief deel uit te maken van een gemondialiseerde samenleving. Het maakt onlosmakelijk deel uit van ons PPGO! om alle leerlingen, vanaf de kinderopvang10 tot het einde van hun schoolloopbaan, te
leren omgaan met diversiteit, te leren participeren en hun mening te verwoorden, zowel binnen alle vakken als via
vakoverschrijdende projecten, binnen en buiten de schoolmuren.

10

Het leren omgaan met diversiteit start idealiter zelfs in de kinderopvang. In het pedagogisch raamwerk van de kinderopvang wordt expliciet aandacht
besteed aan omgaan met diversiteit en aan het opvoeden in een inclusieve en democratische samenleving.
Kind en Gezin (2014). Een pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters. Brussel: Kind en Gezin.
Kind en Gezin (2014, 1 september). Een pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters. Geraadpleegd op 11 juni 2015 van
http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/pedagogische-aanpak/pedagogische-raamwerk
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In dit gedeelte worden concrete acties en initiatieven belicht die scholen en CLB’s kunnen ondersteunen in de strijd
tegen radicalisering. De drie doelgroepen waarop de initiatieven gericht zijn, komen achtereenvolgens aan bod: leerlingen (4.1 en 4.2), ouders (4.3) en GO! professionals (4.4).

4.1. Versterkt inzetten op ‘actief burgerschap’

Burgerschapseducatie op school betekent dat leerlingen
• zich grondig informeren over democratische begrippen zoals rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en gezag
• zich inleven in, discussiëren en debatteren over een onderwerp
• kritisch denken over hun eigen rol in de maatschappij
• al doende leren in groep wat het inhoudt om een goede burger te zijn
• mee participeren aan het schoolbeleid
• in hun leraren en andere personeelsleden rolmodellen vinden, die zelf democratisch handelen en participatie en
onderzoek stimuleren.
Burgerschapseducatie is voor het GO! namelijk geen apart vak, iets dat er ‘bovenop’ komt, maar eerder een manier van
‘zijn’ binnen en buiten de vakken en de school.
Sommige scholen organiseren een maatschappelijke stage, met de bedoeling de leerlingen te laten kennismaken met
de bredere samenleving en tegelijk bij te dragen tot hun persoonlijkheidsontwikkeling. De maatschappelijke stages
kunnen bijgevolg nuttig zijn voor een (brede) preventie van radicalisering. Daarnaast bieden zij leerlingen de kans om
enkele belangrijke GO! waarden in praktijk te brengen: een open geest hebben, verantwoordelijkheid opnemen, sociaal
en geëngageerd zijn, samenwerken e.d.
Scholen die willen werken aan actief burgerschap doen dit natuurlijk op de manier die het best past bij hun visie op
onderwijs, hun leerlingenpopulatie, de schoolcontext en de graad van leraren- en leerlingenparticipatie. Dit is belangrijk om een groot draagvlak te creëren en biedt maximale kansen op succes. Een nieuw actieplan rond burgerschap
wordt uitgewerkt en in het najaar uitgerold in basis- en secundaire scholen.

4.2. De interlevensbeschouwelijke dialoog versterken

In het kader van de levensbeschouwelijke vakken wordt reeds geruime tijd ingezet op de interlevensbeschouwelijke
dialoog (ILBD). Reeds lang voor er sprake was van de problematiek van Syriëstrijders of de aanslagen in Parijs en
Verviers, heeft het GO! in zijn Memorandum 2009 gepleit voor het organiseren van een interlevensbeschouwelijke
module. Binnen het GO! loopt een pilootproject Interlevensbeschouwelijke dialoog, dat tot doel heeft jonge mensen
beter voor te bereiden op hun volwassenheid door hun hefbomen aan te reiken om met open geest en respectvol te
kunnen participeren in de steeds complexer wordende multiculturele samenleving. Uit de verscheidenheid aan conflicten die ons jammer genoeg voortdurend via de media bereiken, blijkt dat het harmonieus samenleven van mensen
uit diverse culturen, religies en levensbeschouwingen geen evidentie is. Het GO! gaat het gesprek aan met de Erkende
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Vereniging en Instanties van de levensbeschouwelijke vakken om vanuit een gedeelde bezorgdheid samen versterkt
in te zetten op het ontwikkelen van interlevensbeschouwelijke competenties bij leerlingen over heel hun schoolloopbaan. We zijn ervan overtuigd dat we via het ILBD-schoolproject actief kunnen bijdragen tot wederzijds respect door
een brug te slaan tussen de levensbeschouwelijke en de algemene vakken. Op die manier willen wij werk maken van
een schoolgemeenschap die maatschappelijke scheidingslijnen doorbreekt en verbindingen legt.

4.3. Onthaal en begeleiding van ouders

Om een goede relatie en vertrouwensband met de ouders te creëren, is het zaak om vanaf het eerste contact werk te
maken van een sterk onthaalbeleid. Men stelt het best een plan van aanpak op waarin elk lid van het schoolteam zich
kan vinden. Een open houding van het schoolteam is cruciaal voor een welkomgevoel. Na de eerste contacten houdt
men het best de geleverde inspanningen vol om de goede relatie te bestendigen. Men zorgt zowel voor formele als
informele contactmomenten, waar niet alleen negatieve boodschappen over hun kind worden gegeven, maar waar
ook veel plaats is voor positieve boodschappen. Een goed communicatiebeleid is een must. Uit gesprekken met ouders
leren we namelijk dat er langs die weg misverstanden ontstaan.
Ouders zoeken ook steun bij elkaar. Om dit mogelijk te maken kunnen scholen lokalen ter beschikking stellen voor
moedergroepen, ouderwerkingen, e.d. Het ideaalbeeld is uiteraard dat een school met een diverse leerlingenpopulatie
ook een ouderwerking heeft met ouders uit diverse groepen. Scholen kunnen ouders ook ondersteunen met praktische
vragen over bijvoorbeeld mediawijsheid, informeren over vertrouwenspersonen als er zich met hun kind problemen
voordoen enz.
GO! ouders begeleidt en ondersteunt scholen en ouderwerkingen. Men werkt zowel rond algemene thema’s zoals
communicatie en onthaalbeleid als rond praktische aspecten. Vormingen rond mediawijsheid, opvoedingsondersteuning, laagdrempelige vergadertechnieken en veel meer worden gegeven door GO! ouders zelf of via een externe partner. GO! ouders heeft ook een hele lijst ideeën uit de praktijk met laagdrempelige activiteiten om toch te trachten die
moeilijk bereikbare ouder op een positieve manier op school te krijgen.

4.4. Professionalisering bewerkstelligen

4.4.1. Nascholingsaanbod ‘Radicalisme en extremisme’
GO! nascholing heeft onder de noemer ‘Radicalisme en extremisme’ een pakket samengesteld van zes modules die
verschillende aspecten belichten van de problematiek van radicaliserende adolescenten. De modules kunnen apart
gevolgd worden en worden twee keer aangeboden: in oktober 2015 en in januari 2016. De modules waarvoor veel
belangstelling is, kunnen ook later in het schooljaar nog herhaald worden.
De doelgroep is het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon, voltijds en deeltijds), internaten met permanente openstelling en CLB’s: leraren, leidinggevenden, middenkaders, opvoeders, CLB-medewerkers.
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Met ‘Radicalisme en extremisme’ biedt GO! nascholing informatie over religieuze, pedagogische, geopolitieke en
psychologische factoren die een rol spelen bij de zoektocht van adolescenten naar identiteit. De nascholing moet
de deelnemers in staat stellen om te komen tot een verantwoorde visievorming met praktische consequenties voor
acties op schoolniveau, op teamniveau en op klasniveau.
Het huidige aanbod van GO! nascholing bevat nog andere cursussen die relevant kunnen zijn voor de preventie van
radicalisering, zoals ‘Moeilijke gesprekken voeren over diversiteit’, ‘Sociaal en wijs omgaan met media’ en ‘Een helder
en positief sanctiebeleid in het secundair onderwijs’.

4.4.2. Draaiboek radicalisering ten behoeve van CLB-medewerkers
Voor de CLB’s en POC wordt er gewerkt aan een rapport rond radicalisering, waarin wordt ingegaan op het proces
van radicalisering en mogelijke oorzaken. Enkele CLB’s die een werking rond radicalisering hebben opgezet, worden onder de loep genomen. Hieruit worden conclusies getrokken zodat op basis van literatuur en de praktijk een
overzicht kan worden gegeven van de mogelijke rol van de CLB-medewerker in elke fase van het zorgcontinuüm.
In een laatste fase zal dit rapport worden herwerkt tot een concreet draaiboek, dat de CLB’s kan inspireren voor de
aanpak van radicalisering. De voeling met de praktijk wordt gegarandeerd aangezien het rapport uitgaat van een
aantal praktijkvoorbeelden.

4.4.3. Informatie en kennis delen
In samenwerking met het GO! kennisknooppunt wordt informatie over radicalisering en burgerschap verzameld. De informatie wordt ter beschikking gesteld aan de scholen, zowel via de virtuele klas rond burgerschap op
Smartschool als via de digitale nieuwsbrieven voor GO! professionals, waarin actuele berichten over studiedagen,
projectoproepen en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland worden opgenomen. Zowel het eigen nascholingsaanbod als relevante initiatieven van externen worden bekendgemaakt. Daarnaast zorgen we ervoor dat de
(interne) expertise die voorhanden is gedeeld wordt via lerende netwerken en studiedagen.
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6.1. Concept radicalisering

6.1.1. Begripsverheldering
Het is niet evident om het begrip ‘radicalisering’ te definiëren, onder meer omdat verschillende bronnen verschillende definities hanteren11. Bovendien wordt de term vaak verward met andere, aanverwante begrippen als radicalisme,
extremisme en zelfs terrorisme. Om tot een definiëring te komen, moeten we die dus van elkaar onderscheiden.
De omschrijvingen die Klasse hanteert in het online dossier rond radicalisering vormen een goed uitgangspunt12:
• Radicaal zijn is een eigenschap van iemand die bepaalde dingen grondig wil veranderen. Radicalisme is een term die
fanatisme aanduidt. Radicalen willen een andere wereld of samenleving. Ze streven naar een andere politieke, economische of religieuze orde. Mits ze openstaan voor dialoog en nuance is dit maatschappelijk aanvaard.
• Vaak wordt ‘radicalisme’ ook gebruikt voor (gewelddadig) extremisme. Dat is fout. Elke extremist is wel een radicaal,
maar niet elke radicaal is een extremist. Extremisten zijn niet compromisbereid en hebben een hogere tolerantie
voor geweld. Radicalisme, extremisme en gewelddadig extremisme (terrorisme) bevinden zich op een continuüm en
kunnen dus in elkaar overlopen.
• Radicalisering is het proces waarbij een leerling in toenemende mate bereid is om alles in de strijd te gooien voor een
samenleving die niet strookt met onze democratische rechtsorde. Hij/zij identificeert zich steeds meer met extreem
gedachtegoed, geraakt steeds meer overtuigd van zijn/haar eigen gelijk, vervreemdt steeds meer van wie er anders
of genuanceerder over denkt en is steeds meer geneigd om zijn/haar denken in handelen om te zetten. De groep die
uiteindelijk geweld (terrorisme) gebruikt is klein.
Verder wordt nog opgemerkt dat radicalisering niet exclusief verbonden is aan één etnische, culturele, religieuze of
politieke bevolkingsgroep. Zo is er bijvoorbeeld dierenrechten-, links-, rechts- en islamitische radicalisering.
De definitie van ‘radicalisering’ die Klasse hanteert, sluit nauw aan bij die uit de brochure ‘Beheersen van moslimradicalisering: handreiking voor beleid en praktijk’: ‘Onder (moslim)radicalisering wordt in deze handreiking verstaan:
de groeiende bereidheid tot het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving
die op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen worden ingezet.’ 13 Wel moet worden opgemerkt dat radicalisering niet automatisch leidt tot extremisme (of terrorisme).
In een interview met Kifkif geeft Rik Coolsaet meer informatie over het ontstaan en de problematisering van het
(recentelijk ontstane) woord ‘radicalisering’. Hij wijst er onder meer op het feit dat radicaal zijn op zich niet noodza11

Voor een overzicht:
Renty, S. (2015, 1 april) Radicalisering. Geraadpleegd op 11 juni, 2015, van http://www.expoo.be/sites/default/files/dossier_radicalisering_-_expoo.pdf
Vandecasteele, R. (2014, 1 januari). Masterproef: Waarop steunt de relevantie van inlichtingenwerk, en meer in het bijzonder ‘een inlichting’ inzake
het preventief, proactief en curatief behandelen van de radicale islam? Geraadpleegd op 11 juni, 2015, van http://scriptiebank.be/sites/default/files/
webform/scriptie/MP%20-%20Renaat%20Vandecasteele_0.pdf

12

Klasse - Dossier radicalisering. Geraadpleegd op 11 juni, 2015, van http://www.klasse.be/radicalisering/fenomeen.php#wat

13

Somers,B., De Wever,B., Bonte,H. & Creemers, J.(2013). Beheersen van moslimradicalisering: handreiking voor beleid en praktijk’, p. 9. De brochure
verwijst voor het gebruik van deze terminologie naar de standaarddefinitie in verschillende Nederlandse actieplannen tegen radicalisering.
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kelijk negatief is: ‘Zonder radicalen zou de democratie niet verbeterd zijn. Het probleem is alleen dat radicalisme vandaag een synoniem is geworden voor iets negatiefs, iets dat te maken heeft met moslims en iets dat te maken heeft met
terrorisme, punt.’ (Coolsaet, 201414). In de tekst ‘De impact van het radicaliseringsdebat op jongeren’ wijst ook vzw
Motief erop dat radicalisme zich binnen de grenzen van de rechtsstaat bevindt, en dat het vage label ‘radicalisering’
in combinatie met een repressieve reactie erop het risico inhoudt dat elke jongvolwassene met een moslimachtergrond benaderd wordt als een potentiële terrorist (in wording) en dat gelovige jongeren dreigen gecriminaliseerd te
worden15. In onze visietekst moeten we dus zeker met dit risico rekening houden.

6.1.2. Proces en oorzaken van radicalisering
Volgens Bilal Benyaich is radicalisering in essentie een proces van aliënatie en indoctrinatie. Dat wil zeggen dat
een persoon vervreemdt en afdrijft van zijn directe omgeving en van de samenleving en daardoor vatbaar is voor
indoctrinatie door propagandisten, ronselaars en predikers, waardoor de persoon gesterkt raakt in zijn overtuiging
van de nood om radicaal met het bestaande te breken (Benyaich, 201516) enz. De vraag naar de oorzaken van die
vervreemding leidt tot heel wat (ideologische) discussies en zelfs dovemansgesprekken, waarbij sommigen beweren
dat radicalisering te wijten is aan de islam, terwijl anderen de oorzaak zoeken bij achterstelling. In de media laaiden
de discussies hierrond hoog op, onder andere toen onderzoekster Marion van San zich afzette tegen de stelling dat
jongeren die naar Syrië trekken vooral het slachtoffer zijn van een samenleving die hen niet accepteert en beweerde
dat radicalisering vooral dreigt bij geïntegreerde jongeren, weliswaar omdat zij hogere maatschappelijke verwachtingen hebben dan anderen en gevoeliger zijn voor uitsluiting (van San, 201517).
Socioloog Mark Elchardus (2015)18 bevestigt dat radicalisering volgens hem niet veroorzaakt is door sociaaleconomische achterstelling, wel door religieus fundamentalisme. Journalist Pieter Stockmans legt de oorzaak dan weer
bij het onrechtvaardigheidsgevoel als gevolg van de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten19. Nadia Fadil, sociologe aan de KUL, en ook Meryem Kenmaz, doctor in de sociale en politieke wetenschappen die onderzoek voerde
naar moslimgemeenschappen in België, wijzen op het belang van frustratie bij veel moslimjongeren die het gevolg
is van uitsluiting, discriminatie en een gebrek aan perspectief in onze samenleving20.
Bilal Benyaich legt in zijn essay uit dat discussies over ‘believers’ en ‘non-believers’ van ‘de islam’ of ‘de achterstelling’ als oorzaak van radicalisering totaal zinloos zijn, omdat radicalisering een proces is waaraan uiteenlopende
oorzaken en risicofactoren ten grondslag liggen. Hij verdeelt die onder in religieuze en culturele, politieke, economische en psychosociale dimensies, die een complex samenspel vormen, sterk met elkaar interageren en dus bij elke
14
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extremist in een andere dosering voorkomen. In zijn boek gaat hij uitgebreider in op elk van deze factoren en legt
hij ook het verband uit met het salafistische referentiekader als bindmiddel (Benyaich, 2015).
Ook D. Wienke en O. Ramadan (2011) leggen uit dat de levenslopen van mensen die radicaliseren verschillende
paden volgen. Een daarvan is de radicalisering die plaatsvindt tijdens de ontwikkelingsfase waarin jongeren tussen
ongeveer 14 tot 23 jaar bezig zijn met de vorming van hun identiteit. Door de hersenontwikkeling en lichamelijke
veranderingen tijdens deze levensfase hebben jongeren het moeilijk om weloverwogen keuzes te maken, maken ze
riskante keuzes, zijn ze soms onredelijk emotioneel en voelen ze zich snel aangevallen. In sociaal opzicht zijn radicale
ideeën of radicale ideologieën aantrekkelijk, omdat ze daardoor ergens bij horen, omdat ze waardering (‘van zero
tot hero’) en bescherming krijgen. Het kan jongeren een platform bieden om frustraties en gevoelens van onrecht
te ventileren. Bovendien bieden radicale ideologieën de jongeren een helder en vastomlijnd wereld- en ideaalbeeld
waardoor keuzes tussen goed en fout eenvoudiger worden21.
Wienke en Ramadan (2011) gebruiken het ‘vraag-aanbodmodel’ (gebaseerd op het model van Collin Melis) om het
proces van radicalisering inzichtelijk te maken. Ook in de brochure Beheersen van moslimradicalisering: handreiking
voor beleid en praktijk (2013) en in de masterproef van Renaat Vandecasteele (2014) wordt naar het model van
Collin Melis verwezen.

Bron: Wienke, D. en O. Ramadan (2011). Polarisatie en radicalisering bij jongeren: vragen en antwoorden ten behoeve van
professionals, werkzaam in eerstelijnsorganisaties en in het onderwijs22.
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Het model gaat uit van verschillende facetten, namelijk: de voedingsbodem, de muur van weerbaarheid en de vraagen aanbodzijde. Het uitgangspunt van het schema is dat mensen binnen de samenleving soms geconfronteerd worden met gevoelens van frustratie, discriminatie, vervreemding, vernedering en onrechtvaardigheid. In de brochure
‘Beheersen van moslimradicalisering: handreiking voor beleid en praktijk’ (2013) worden heel wat voorbeelden
vermeld van factoren die een stimulans tot radicalisering kunnen zijn (= de vraag): persoonlijke ervaringen van
vernedering of discriminatie, de ervaring van maatschappelijke achterstelling tegenover anderen, een gebrek aan
perspectief, wat leidt tot een gebrek aan verbondenheid met en het zich onttrekken aan de samenleving. Daarnaast
zijn er ook uitlokkende factoren (‘triggers’) die een cognitieve opening voor radicalisering teweegbrengen. Op persoonlijk vlak kan dit bijvoorbeeld het verlies van een gezinslid of goede vriend, een relatiebreuk, een faalervaring of
een belediging zijn. Op sociaal vlak kan men ervaren dat de groep waarmee men zich identificeert wordt gediscrimineerd (bv. de beelden van de strijd in Syrië, de gevoelens van solidariteit met geloofsgenoten in noodsituaties,…).
Deze triggers kunnen, in het bijzonder bij jongeren, leiden tot zingevingsvragen over de eigen identiteit. Ze zijn op
zich geen directe aanleiding tot radicalisering, maar vormen een cognitieve opening, die kan opgevuld worden met
een aanbod van nieuwe zingeving.
Tegelijk is er ook een actief aanbod van radicale ideeën, waarbij actief gezocht wordt naar personen die zich aan de
vraagzijde bevinden (‘rekrutering’). Deze ideologieën kunnen op verschillende manieren aan jongeren en jongvolwassenen aangeboden worden. De grootste vindplaats is het internet, maar radicale ideeën kunnen hen ook bereiken via flyers, op de speelplaats of tijdens moskeebezoeken. Ook het aanbod staat niet los van de voedingsbodem.
Zo legt Hans Bonte in een interview met MO* uit dat de rekrutering nu vooral via het internet verloopt, waarbij
is vastgesteld dat ronselaars vanuit Syrië inspelen op de Belgische actualiteit, die ze zelfs vanuit Syrië op de voet
volgen. (Bonte, 201423).
In het dossier van Klasse begrijpen we waarom jongeren in de adolescentie zich soms extra aangetrokken voelen
door het ‘aanbod’ van radicale ideologieën24:
• Door hun onvolledige hersenontwikkeling zijn ze bijzonder gevoelig voor de verleiding van zwart-witdenken en
van eenvoudige oplossingen voor complexe problemen. (Syrië)ronselaars maken daar handig misbruik van.
• Bovendien zijn ze op zoek naar een zelfbeeld waarop ze trots kunnen zijn. Ze willen ‘schitteren’, gewaardeerd en
bewonderd worden. Ook Syriëstrijders zien zichzelf als idealisten, niet als terroristen.
• Adolescenten zijn sterk gericht op leeftijdsgenoten en voortdurend op zoek naar gelijkgestemde vrienden. De jonge generatie voelt zich via het internet veel meer verbonden met elkaar dan de generatie van de volwassenen.
Onder volwassenen is er geen solidariteit om samen grenzen te stellen aan onverantwoord gedrag van jongeren.
Daarom voelen sommige jongeren zich ongecontroleerd.
• Jongeren met een andere huidskleur hebben soms een nog sterkere behoefte om een held of martelaar te zijn uit
compensatie voor het feit dat ze te maken hebben gehad met vernederingen, racistische uitspraken en discriminatie. Ook als ze tot de derde generatie nieuwe Belgen behoren, worden ze vaak nog beschouwd als migranten
die nog maar net aangekomen zijn.
Hoewel in de literatuur meestal vier fasen worden onderscheiden, verloopt het proces van radicalisering niet steeds
volgens een vast stramien. Het kan snel of traag gaan, het kan stilvallen en het is omkeerbaar. Meestal gaat het
om een geleidelijke transformatie waarbij een individu eerst kritiek uit op de samenleving en op democratische
23
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waarden. Vervolgens neemt het individu een radicale gedachtegang aan en is er sprake van een vertrouwensbreuk
tussen het individu en de samenleving. Uiteindelijk kan het individu overgaan tot extremisme en gewelddadige
acties stellen, maar dat is zeker niet altijd het geval25.
Onderzoekster Marion van San geeft in haar presentatie ‘(De)radicaliseren in de grote stad’ (17 maart 2015, UA,
Centrum Pieter Gillis)26 meer inzicht in de manier waarop het radicaliseringsproces zich voltrekt. Bij startende radicalisering vinden jongeren weinig gehoor in hun eigen omgeving. Uit angst of handelingsverlegenheid wenden
ouders en opvoeders het hoofd af, ze hopen dat het vanzelf overgaat, of ze verbieden,… wat leidt tot meer isolatie
en een verdere zoektocht op het internet naar gelijkgestemden. Omdat de jongeren vervolgens van gewone sociale sites worden geweerd wegens het gebruik van provocerende uitspraken, komen ze terecht op afgesloten sites,
waar hun extremisme zich exponentieel vermenigvuldigt. In dat latere stadium lijken opvoeders hen helemaal op
te geven.
Rik Coolsaet plaatst in zijn visie de kwetsbaarheid van sommige jongeren centraal: ‘Radicalisering van jongeren is
een symptoom van een groep jongeren die in de samenleving ontzettend onder druk staat. Zij lopen het risico om door
te slaan, om te spijbelen, sommigen komen in de criminaliteit terecht, en sommigen gaan in de richting van vriendengroepen die iets te maken hebben met Syrië. Jongeren in moeilijkheden zoeken een manier om eruit te geraken, of
evolueren in een bepaalde richting, en als je dan het ongeluk hebt om in een bepaalde vriendenkring terecht te komen,
dan zit je in dat proces van ‘radicalisering’. Ik gebruik doelbewust aanhalingstekens, want het zijn meer jongeren in
moeilijkheden dan het klassieke proces van politieke radicalisering dat leidt tot extremisme (Coolsaet, 2014). Volgens
Coolsaet spelen het gevoel van onrechtvaardigheid en het belang van onderlinge verbondenheid een grote rol.
Hij maakt daarbij een vergelijking tussen neonazi’s en moslimextremisten: ‘Het klassieke proces van radicalisering
vertrekt vanuit een gevoel van onvrede dat je je aantrekt, ook al ben je zelf niet het slachtoffer van onrecht geweest.
Het is de samenleving die voor dat onrecht heeft gezorgd. Op het ogenblik dat je dat gevoel hebt zoek je mensen die
hetzelfde voelen, en zo creëer je wat men in de sociologie een ‘ingroup’ noemt. Ik noem dat in het kader van het terrorisme een voorhoede. Daar gebeurt het, in vriendengroepen en soms in familiekring. We hebben in de expertengroep
van de Europese Commissie ontdekt dat mensen zich ook niet aansloten bij neonazigroepen omwille van de ideeën,
maar dat men die ideeën ging kweken op het ogenblik dat men in die groep terechtkwam. Als je een contrastrategie wil
opzetten die bijvoorbeeld vertrekt van een alternatieve lezing van de islam, dan wil dat zeggen dat je voorbijgaat aan
de echte grondoorzaak van terrorisme. Je bent dan eigenlijk symptomen aan het bestrijden zonder de oorzaak aan te
pakken.” (Coolsaet, 2014). Hij wijt de problematiek zeker niet volledig aan een falend integratiebeleid, want onder
de Syriëstrijders is er ook een aantal bekeerlingen, en bovendien gaat het om een beperkte groep tegenover de grote
groep jongeren met een migratieachtergrond (Coolsaet, 2014).
We kunnen dus besluiten dat de oorzaken en risicofactoren talrijk en erg uiteenlopend zijn. In zijn essay (2015)
onderscheidt Bilal Benyaich – naast de nationalistische strijders die gaan vechten voor de bevrijding van hun vaderland – zes categorieën Syriëstrijders. Loser-jihadi’s zijn jonge delinquenten of jongeren (soms minderjarig) die een
problematische opvoedingssituatie kennen, die erkenning en een groepsgevoel zoeken. Ze zijn erg vatbaar voor een
radicaal gedachtegoed en hebben vaak maar een oppervlakkige kennis van de islam. Daarnaast onderscheidt hij ook
de hardcore-jihadi (van jongs af gesocialiseerd in het salafisme), de romanticus (op zoek naar glorie en avontuur),
de rebel of activist (vaak hooggeschoold), het kuddedier (vaak erg jong en beïnvloedbaar) en de opportunist (die
25
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bijvoorbeeld een gevangenisstraf of schuldenberg wil ontlopen). (Benyaich, 201527). Wanneer jongeren radicaliseren,
is het dus aangewezen na te gaan welke hun werkelijke behoeften zijn, om hen op maat te begeleiden.

6.1.3. Signaalherkenning
Men kan op drie verschillende manieren kijken naar signaaldetectie en signalen van radicalisering. De eerste manier
is werken met een limitatieve signaallijst. Wienke en Ramadan (2011) hebben zich aan zo’n lijst28 gewaagd:
• Afzondering en vervreemding: een persoon die in een proces van radicalisering zit, gaat afstand nemen van
vrienden en familie en gaat zich steeds meer afzonderen. Relaties verwateren of worden plotseling verbroken. In
sommige gevallen blijft het contact met familie en vrienden wel behouden, maar gaat men zijn (virtuele) radicale
leven in het geheim beleven;
• Bepaalde idealen verheerlijken: deze persoon geraakt steeds meer overtuigd van het eigen gelijk en gaat zich
afzetten tegen personen en instituties die deze idealen niet delen. Deze idealen dienen ter verantwoording voor
(gewelddadig) gedrag;
• Vijanden en bedreigingen benoemen: verschillen tussen mensen en groepen worden uitvergroot. Uitspraken of
gedragingen van anderen worden snel geïnterpreteerd als een aanval;
• Onderlinge loyaliteit: de groep van gelijkgestemden wordt een soort nieuwe ‘familie’ en de groepsidentiteit
wint aan belang;
• Geen onderscheid tussen private en publieke normen: deze persoon wil dat deze radicale ideeën de basis
worden van de samenleving;
• Uiterlijke kenmerken: de kledij kan plots veranderen (bv. een hoofddoek dragen);
• Sociaalnetwerksites: het profiel van deze persoon op sociale media wordt gebruikt om een ideologisch standpunt uit te drukken.
Hier moet echter aandacht zijn voor het risico op stigmatisering en labeling van leerlingen.
Een tweede manier is werken met sturende vragen, zoals het meetinstrument dat Klasse heeft opgesteld29. Op basis
van een aantal vragen kan de leerkracht besluiten of zijn bezorgdheden rond een bepaalde leerling gegrond zijn.
Maar de leerkracht (of de CLB-medewerker) mag zich zeker niet beperken tot deze lijst. Hieronder het meetinstrument van Klasse:
Signaalvragen
•		Isoleert de leerling zich, sluit hij zichzelf uit, verbreekt hij contacten met zijn vrienden, klasgenoten?
•		Verheerlijkt hij zijn idealen en zet hij zich af tegen een samenleving en organisaties die zijn idealen niet delen?
•		Leeft hij met een vijandbeeld en benoemt hij de bedreigingen van die vijand?
•		Zijn er uiterlijke kenmerken die wijzen op mogelijke radicalisering: kledij, baardgroei, kaal scheren …? Is zijn
online profiel bv. meer een ideologisch statement?
•		Spreekt hij over een soort van ‘nieuwe familie’ (groepsidentiteit)?
•		Zegt hij dat hij tot actie moet overgaan, strijd moet leveren? Rechtvaardigt hij geweld?
27
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Controlevragen
•		Kan wat hij zegt of doet ook op een ander probleem wijzen?
•		Wil de leerling enkel provoceren en deelt hij het gedachtegoed of de ideologie niet echt?
•		Is het de eerste keer dat jij dit gedrag waarneemt of heb je vergelijkbare ervaringen?
•		Hoe kijken je collega’s en het CLB naar dat gedrag?
•		Beïnvloedt hoe hij denkt ook wat hij doet?
Bedreigende factoren
•		Zit de leerling in een negatief netwerk, is hij heel geïsoleerd en vervreemd?
•		Zijn er problemen met zijn identiteitsontwikkeling (gender, pesten …)?
•		Zijn er radicale personen in zijn omgeving die hem beïnvloeden?
•		Zijn er persoonlijke crisissen (scheiding, conflict met een leraar, strenge vader …)?
•		Heeft hij frustrerende ervaringen (bv. politiecontroles …)?
•		Zijn de schoolresultaten slecht (gebrek aan toekomstperspectief?)
•		Is er een psychische problematiek (autisme, depressie, verslaving …)?
Hier is kennis van de normale ontwikkeling van jongeren noodzakelijk. Een zekere mate van rebellie is immers normaal voor de ontwikkeling van jongeren.
Een derde ‘meetinstrument’ is de Radicx30. De Radicx-tool kan gebruikt worden om bepaalde signalen te duiden.
Er wordt een kader geschapen om naar de leerling te kijken zodat men zich niet blind staart op die signalen van
radicalisering. Het is cruciaal om na te gaan welke alternatieve beweegredenen, naast potentiële radicalisering,
eventueel het gedrag kunnen verklaren. Met behulp van de Radicx kan men die in kaart brengen. Verder kan men
met dit instrument nagaan welke ondersteuning of hulp die jongere nodig heeft.

6.2. Betrokkenheid verhogen: praktijkvoorbeelden

Journalist Pieter Stockmans, die tevens een module van de GO! nascholing ‘Radicalisme en extremisme’ verzorgt,
roept in zijn blog ‘Schuw geen politiek om gewelddadige radicalisering op scholen tegen te gaan’ (2015)31 op om
communicatie- en expressiekanalen te creëren, met elkaar te praten en leerlingen aan het woord te laten als ze dat
willen: ‘Leer de wereld kennen door elkaar te leren kennen. Een reis naar Auschwitz is belangrijk, maar reis ook door de
levens en levensverhalen van de leerlingen. Er zit een Palestijn in de klas, maar niemand weet iets over Palestina. Er zit
een Rwandees in de klas, maar niemand weet iets over de Rwandese genocide. De school is een samenleving in het klein’.
Hij merkt op dat leerkrachten machteloos staan tegenover uitspraken van leerlingen, als ze het verhaal van de leerlingen niet kennen. Leerkrachten kunnen leren uit de verhalen van hun eigen leerlingen, maar ze kunnen ook een beroep
doen op externen voor meer achtergrondinformatie over actuele en voorbije conflicten. Aandacht voor wat de leerlingen bezighoudt verdient een plaats binnen de lessen geschiedenis maar ook daarbuiten. Wanneer jongeren kampen
met radicale gevoelens van frustratie over onrecht in de wereld, roept Stockmans op die te herkennen en te erkennen,
en ze te kanaliseren naar constructief activisme (re-radicaliseren in plaats van de-radicaliseren). Hij haalt een voor30
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beeld aan van een GO! school waar 18-jarige leerlingen na een lezing over de situatie van Syrische vluchtelingen, het
Syrische onderwijs en de jihad, het initiatief namen om geld in te zamelen voor Syrische schoolkinderen. Ook journalist Rudy Vranckx pleit er naar aanleiding van zijn documentaire ‘Mijn Jihad’ (30 april 2015)32 voor om de kloof tussen
de gemeenschappen in ons land te verkleinen door elkaar te leren kennen, met elkaar in gesprek te gaan en ruimte
te maken voor tegenstemmen en initiatieven die van onderuit groeien om samen een antwoord te bieden op haatprogramma’s van de IS. Een voorbeeld daarvan zijn de moeders van Syriëgangers die hun verhaal op scholen brengen.
Het pleidooi van beide journalisten sluit aan bij de aanbevelingen in Klasse33 om contact te leggen en te houden met
jongeren door als leerkracht empathie te tonen met hun verontwaardiging over onrechtvaardige toestanden, door te
tonen dat ze steeds beschikbaar zijn om een gesprek aan te gaan. Scholen en jongeren kunnen met externe partners
op zoek gaan naar alternatieve kansen voor jongeren om uiting te geven aan hun idealisme, om zich in te zetten tegen onrecht, om zich te profileren als moedig, sterk en offervaardig zonder dat ze zichzelf of hun omgeving daarmee
kwaad berokkenen.
Daarnaast kunnen scholen acties ondernemen om de verbondenheid tussen de leerlingen onderling te vergroten, door
hen de kans te geven elkaar beter te leren kennen en waarderen. Van jongs af aan kunnen leerlingen tijdens en buiten
de les leren samenwerken. Een participatief schoolklimaat is daarbij een versterkende factor. Het project Maak het
verschil op de speelplaats34 van Kruispunt Migratie-Integratie (Agentschap Integratie en Inburgering) levert scholen
heel wat handvatten aan om het samenleven in diversiteit op school te verbeteren. Maar kleine ingrepen in de klas
kunnen daar evenzeer aan bijdragen. Zo bleek uit Nederlands onderzoek35 (2015) dat zelfs de plaats in de klas ertoe
kan bijdragen dat leerlingen elkaar aardiger vinden. Onbekend maakt onbemind, ook op school en in de klas.
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