
MLER_080 1 van 13 

Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 MEDEDELING 

Referentienummer: MLER_080 

Datum: 2016-01-26 

Contact: Dienst Lerenden 
lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Radicaliteit insluiten 

1 De uitdaging voor elke school: polarisering ten goede keren 

Islamitische Staat en de schier eindeloze vluchtelingenstroom beheersen de media. West-Europa in 
het algemeen en België in het bijzonder ontsnappen niet aan confrontaties met extremisten. Te-
zelfdertijd zoeken honderdduizenden mensen in nood een veilig onderkomen in Europa.  

Al deze gebeurtenissen zorgen voor verscherpte relaties in onze maatschappij en op school tussen 
leerlingen, leraren, opvoeders, directie en ouders. Angst probeert zich in onze harten te nestelen. 
Veel wordt in vraag gesteld: identiteit, cultuur, religie, veiligheid, draagkracht:… 

Het belangrijkste gevaar bij dit alles is dat er in de maatschappij - en dus ook in onze scholen - een 
polarisering optreedt: standpunten verharden en worden meer zwart/wit, zij worden radicaler. We 
stellen dit vast bij de leerlingen en hun ouders maar ook bij wie de school als werkterrein heeft. 
Deze polarisering weegt op het welbevinden op school. Dat welbevinden is cruciaal om goed te kun-
nen werken en presteren. Daar ligt de grootste uitdaging voor de school: polarisering ten goede 
keren. 

Polarisering is het gevolg van conflicterende kaders en stigmatisering. Nuancering maakt plaats voor 
harde standpunten, aan alle kanten van het spectrum. Dergelijke processen zorgen ervoor dat de 
vrees voor radicalisering bewust of onbewust tot bepaalde gemeenschappen wordt verengd. Tege-
lijkertijd zijn die gemeenschappen ervan overtuigd dat zij geviseerd worden en dat andere vormen 
van radicalisering die eerder hen raken, ongemoeid gelaten worden. Zo vervallen wij in een wij-zij 
denken. 

Polarisering ten goede keren is een positieve en uitdagende attitude die ingaat tegen de main-
stream. Scholen vallen daarvoor terug op hun schoolklimaat: verbindend en participatief, waar de 
dialoog een essentieel deel uitmaakt van de schoolcultuur. Zij zetten versterkt in op constructief 
gevoerde gesprekken en acties en een dialoog die voor eenieder verrijkend en verdiepend is.  

2 De aanpak: preventie 

Wij gaan aan de slag met de preventiepiramide van Johan Deklerck. De aanpak die hij voorstelt is 
tweeledig: preventie is enerzijds welzijnsgericht (niveaus 0, 1 en 2) en anderzijds probleemgericht 
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(niveaus 3 en 4). Dat is ook de structuur die wij hieronder hanteren, het welzijnsgerichte onder 
punt 3 en het eerder probleemgerichte onder punt 4. 

 

3 Welzijnsgerichte preventie als proactief beleid 

3.1 Welbevinden en weerbaarheid 

Jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering botsen meestal op een combinatie van factoren: nega-
tieve ervaringen op school en buiten de school zoals pesten, racisme, zich buitengesloten voelen, 
zich niet eerlijk behandeld voelen, geen kansen krijgen. Dat is de negatieve pool. Daartegenover 
staat een positieve pool gekenmerkt door idealisme en het gevoel deel uit te maken van een groter 
geheel, van een missie. Die wordt dan belichaamd door een netwerk van gelijkgestemden dat voelt 
als een soort familie. 
Sommige van die factoren juichen wij toe bij jongeren. Wij moedigen het aan als een jongere zich 
inzet voor een ideaal of wanneer die jongere vanuit zijn ideaal hoge eisen stelt aan zichzelf. Aan de 
andere factoren kunnen we werken. De school kan er bijvoorbeeld op inspelen door in te zetten op 
een verbindend en herstelgericht schoolklimaat waar jongeren alle kansen krijgen om hun talenten 
te ontwikkelen. 

Dat laatste betekent dat de school op de eerste plaats een proactief beleid kan en moet voeren. 
Dergelijk beleid richt zich op anti-radicalisering. Anti-radicalisering is het op een positieve en con-
structieve wijze weerwerk bieden aan radicalisering. Anti-radicalisering richt zich op alle jongeren 
waar de school verantwoordelijkheid voor draagt en is op verschillende domeinen actief. Anti-
radicalisering is bij uitstek preventief.1 

Hierin passen vele preventieve acties die zich in het algemeen richten op het inperken van de voe-
dingsgrond, positief uitgedrukt op het werken aan welbevinden, en in het bijzonder op de persoon, 
meer bepaald aandacht te hebben voor identiteitsontwikkeling wat zorgt voor een grotere weer-
baarheid. 

  

 

1 Het verschilt fundamenteel van de-radicalisering dat zich richt op geradicaliseerde personen en dat probeert 
hen (opnieuw) in onze democratisch geordende maatschappij thuis te laten voelen en te integreren. 
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Wat is de plaats van de jongere daarin? Wat met de puber/adolescent die op zoek is naar een eigen 
identiteit? Wat met de leerling uit de basisschool die op school herhaalt wat hij thuis of breder in de 
thuiscontext hoort? Welke plaats kunnen wij als school aan het gezin in het algemeen geven in het 
verhaal van anti-radicalisering? Hoe kunnen wij hen sterker maken? Wat is het belang van een sterk 
netwerk? Hoe maken wij dat als school duidelijk? 

Maar ook: wat is de plaats van de leraar, opvoeder, directielid, … daarin? Welbevinden en weer-
baarheid zijn op dezelfde manier op hen van toepassing. Het schoolbeleid zal daar dus in belangrij-
ke mate oog voor hebben.  

3.2 De preventiepiramide vertaald naar anti-radicalisering 

Niveaus 0, 1 en 2 

 

3.2.1 Niveau 0 

Niveau 0 neemt een speciale plaats in. Het is geen niveau waarop de school directe actie kan on-
dernemen. De school is deel van de brede maatschappelijke ontwikkelingen en kan er slechts in 
geringe mate en indirect op inwerken.  

Niveau 0 benadrukt het belang van een sterke samenleving die gelijke kansen biedt aan iedereen. 
Die kansen worden niet alleen geboden op het vlak van onderwijs maar evenzeer op het vlak van 
familie, werk, wonen, sociale zekerheid, welzijn, religie, sociaal netwerk (jeugdbeweging, sport, 
…). Een samenleving die bovendien alle racisme bant, staat sterker wanneer problemen van radica-
lisering opduiken. 

Een sterke maatschappij is een troef voor de evenwichtige identiteitsontwikkeling van onze jonge-
ren want het is de voedingsbodem waarin de psychologische basisbehoeftes wortelen die daarvoor 
garant staan: autonomie, verbondenheid en competentie.2 

3.2.2 Niveau 1 

Op dit niveau komen de maatregelen aan bod die zorgen voor het algemene leefklimaat op school. 
Het is een niveau dat vaak wordt vergeten maar dat een centrale rol speelt omdat het bepaalt hoe 

 

2 Vitamines voor groei, Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens, Acco Leuven, blz. 50. 
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en in welke mate leerlingen, ouders en leerkrachten zich positief betrokken voelen bij de school. 
Een aangename leeromgeving, welbevinden en het positief omgaan met elkaar staan centraal omdat 
elke leerling moet kunnen zeggen: dit is mijn school en hier voel ik mij thuis. Dit kan in een verbin-
dend schoolklimaat. 

“Een verbindend schoolklimaat is een schoolklimaat waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders) 
de moeite waard is en wordt gewaardeerd om wie hij is, om wat hij kan en om wat hij doet, binnen 
zijn eigen mogelijkheden en binnen de afgesproken kaders van de school. Of het nu gaat om leer-
lingen, leraren, ondersteunend personeel of directie, mensen voelen zich pas helemaal geaccep-
teerd als wordt voldaan aan de volgende basisbehoeften: zich veilig voelen, een inbreng hebben en 
relaties kunnen aangaan. Het tegemoet komen aan deze behoeften valt binnen de professionele 
verantwoordelijkheid van directies en personeelsleden. Daarom is er bijvoorbeeld extra aandacht 
voor de fysieke veiligheid in praktijklokalen. Maar scholen investeren ook in sociale veiligheid. Is er 
ruimte voor eigen inbreng en een afwijkende mening? Hoe wordt met pestgedrag omgegaan? Is er 
een goed zorgbeleid en hoe functioneert de schoolraad of leerlingenraad?  

In een school die verbinding centraal stelt, voelen leerlingen zich veilig. Waar dat kan, krijgen ze 
invloed, telt hun mening, denken ze mee. Hierdoor ervaren leerlingen hun betekenis voor anderen. 
Omgekeerd geven leerlingen in zo’n context vertrouwen terug, zodat leraren zich gerespecteerd 
voelen. Door die wisselwerking ontstaat een voedingsbodem voor respectvolle, persoonlijke relaties. 
Leraren kunnen in hun didactische werkvormen, via samenwerkend leren, door aandacht voor cul-
tuur, voorwaarden creëren die persoonlijk contact stimuleren.”3 

Een verbindend schoolklimaat is elke dag zichtbaar in de gewone klassituatie, in de lerarenkamer en 
in contacten met ouders. 

In de tabel hieronder worden een aantal thema’s en aandachtspunten op een rij geplaatst die bin-
nen het beleid van de school een plaats kunnen krijgen en die inzetten op verbinding. Op veel van 
de voorgestelde vlakken ontwikkelt de school beleid, soms op een intuïtieve manier. Deze lijst heeft 
niet de ambitie om volledig te zijn, bovendien overlappen sommige thema’s elkaar. 

Thema’s Aandachtspunten in het beleid 

De katholieke dialoogschool De school respecteert en accepteert de eigen 
identiteit van elk individu en geeft die een 
gelijkwaardige plaats naast de eigen identiteit. 
De school maakt werk van de interlevensbe-
schouwelijke dialoog. 

De dialoog centraal stellen De school die in dialoog haar leerlingen betrekt 
bij de dagelijkse praktijk, zal daar ook in sla-
gen wanneer schokkende gebeurtenissen de 
dagdagelijkse routine dooreenschudden. 

 

  

 

3 Herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat (MLER_043) 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/visietekst
https://vsko-content-api-prod.herokuapp.com/content/ee05de4f-ded4-48fa-af4e-b3772e78e676/attachments/MLER_043_Herstelgericht%20werken%20in%20een%20verbindend%20schoolklimaat.pdf
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Thema’s Aandachtspunten in het beleid 

Participatief en verbindend schoolklimaat Participatie geeft het gevoel dat je er als leer-
ling toe doet, dat je belangrijk bent en mee-
telt. Verbinding zorgt ervoor dat je dat samen 
met anderen kan doen en dat je je voor die 
andere ook verantwoordelijk voelt, dat je het 
voor hem of haar wil opnemen. 

Herstelgericht werken Gekwetste verbindingen worden hersteld. Er is 
niet alleen aandacht voor de dader, maar 
evenzeer voor het slachtoffer. De school heeft 
een bijzondere aandacht voor een orde- en 
tuchtbeleid dat maximale kansen biedt op her-
stel. 

Leraren zijn betrokken, bieden structuur en 
stellen hoge eisen aan alle leerlingen. Eige-
naarschap staat centraal. 

De relatie tussen de leraar en de leerling is 
gebaseerd op vertrouwen. Dat vertrouwen 
zorgt ervoor dat de leraar het eigenaarschap 
blijft opnemen over zijn of haar relatie met de 
leerling(en). 

Omgaan met referentiekaders Leraren kennen, respecteren en spelen in op de 
verschillende referentiekaders van hun leer-
lingen in de school. 

Curriculum Leraren brengen het curriculum naar de leer-
lingen zodat iedereen er zich in kan herkennen 
en zich erkend voelt. 

De thuistaal Een open houding waarbij thuistalen en taalva-
rianten gericht worden ingezet draagt bij aan 
een krachtige leeromgeving. Daardoor ontstaan 
voor kinderen tal van mogelijkheden om zich 
(talig) te ontwikkelen. 

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie Betrokken ouders die ook mogen en kunnen 
participeren zorgen voor betere leerlingen 
maar tegelijkertijd zijn zij ook sterkere rolmo-
dellen. 

Racisme bannen De school bant expliciet alle vormen van racis-
me en achterstelling. Iedereen krijgt de kans 
om aan alle activiteiten deel te nemen. De 
activiteiten worden ook zo opgevat dat ieder-
een daadwerkelijk kan deelnemen. 

Een kostenbewust en kostenbeheersend 
schoolbeleid 

Armoede leidt tot kansarmoede. Armoede ont-
neemt letterlijk kansen aan jongeren om vol-
waardig deel te zijn en deel te nemen. Als 
school hebben we daar aandacht voor en pro-
beren we iedereen zoveel als mogelijk gelijke 
kansen te geven. 

Aandacht en respect voor de religieuze fees-
ten van alle leerlingen 

Bij de planning van het schooljaar (uitstappen, 
toetsen, …) rekening houden met de religieuze 
feesten van de leerlingen. 

De schoolse ruimte De school biedt leerlingen ruimte waarover ze 
thuis vaak niet beschikken. Dat maakt die ruim-
te zeer waardevol. De schoolse ruimte is voor 
veel leerlingen een stuk publieke ruimte. Actief 
daaraan aandacht schenken is belangrijk. 

… … 
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3.2.3 Niveau 2 

De maatregelen op niveau 2 maken de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de school sterker. 
Zij geven draagkracht en stimuleren tot positief gedrag. Op dit niveau krijgt de identiteitsontwikke-
ling van de leerlingen een centrale plaats.4 

Psychologische eigenschappen, waarden en doelen worden geïntegreerd in de psychologische struc-
tuur van de leerling. Samen vormen zij zijn of haar identiteit. Dat wil zeggen dat elke leerling werk 
moet maken van het herkennen en kiezen van waarden en doelen. Dat gebeurt in en door sociale 
interacties en wordt mee beïnvloed door zijn of haar socioculturele omgeving. 

‘Sterke’ leerlingen zijn zich uiteindelijk bewust van hun unieke kwaliteiten, sterktes en zwaktes en 
gebruiken die kennis bij het vervullen van hun sociale rollen in de samenleving. De leerling die een 
gevoel van identiteit mist, ervaart ook een gebrek aan innerlijke leiding. Dat is verwarrend en leidt 
ertoe dat hij of zij vaker een beroep doet op externe bronnen om zichzelf te evalueren. Zo loopt hij 
of zij, meer dan sterke leerlingen, het risico om aansluiting te vinden bij een radicaal gedachtegoed 
en zich uiteindelijk ook aan te sluiten bij extremistische groeperingen. 

Dat proces voltrekt zich meest uitgesproken in de puberteit, maar niet uitsluitend in de puberteit. 
Ook reeds in het basisonderwijs zijn leerlingen op zoek naar rolmodellen en maken zij werk van 
waarden en stellen zij voor zichzelf doelen. En ook na de puberteit blijven adolescenten en jong-
volwassenen hiermee doorgaan. Dat zorgt ervoor dat identiteitsontwikkeling een centrale rol toebe-
deeld krijgt in de anti-radicalisering van jongeren. 

Jongeren ontwikkelen hun identiteit door een samengaan van drie verschillende manieren: het zelf 
ervaren, het reflecteren over die ervaring, het in gesprek gaan met anderen over eigen en ander-
mans ervaringen. Dit vertelt ons iets over de manier waarop we als school positief kunnen ingrijpen 
op de identiteitsontwikkeling van jongeren: zorgen voor ervaringen, voor reflectie en voor dialoog.  

In dat proces speelt het netwerk een cruciale rol. Hoe kunnen wij als school het netwerk van de 
jongeren die ons zijn toevertrouwd sterk(er) maken? 

Thema’s Aandachtspunten 

Sterke scholen maken werk van sterke leer-
lingen. De weerbaarheid, veerkracht van alle 
leerlingen staat daarbij centraal. 

Sterke leerlingen kunnen neen zeggen, zij 
kunnen kiezen, zij zijn kritisch mondig, … 
Weerbare leerlingen kunnen kiezen en weten 
waarom ze ja of neen zeggen. 

De leerling werkt aan zijn/haar identiteit en 
kan voor die identiteit opkomen 

Als school steunen wij de leerlingen in hun 
ervaringen, wij reflecteren samen met hen, 
wij zorgen ervoor dat zij die ervaringen met 
onder andere medeleerlingen kunnen delen.  

De leerlingen kunnen positieve keuzes maken Wij leren de leerlingen kiezen en zorgen er-
voor dat zij in die keuzes gelijke kansen heb-
ben. 

De school zet in op burgerschapsvorming, 
kinderrechteneducatie … 

Rechteneducatie en burgerschapsvorming 
leren jongeren dat aan rechten ook plichten 
verbonden zijn. Het is een verhaal van ver-
antwoordelijkheid opnemen.  

 

4 Gender op school, meer dan een jongens-meisjeskwestie, Lannoo Campus, Leuven, blz. 42-43. 
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Thema’s Aandachtspunten 

Een sterke school maakt werk van sterke lera-
ren 

Sterke leraren hebben een sterk gevoel van 
eigenaarschap. Ze komen blijvend op voor 
hun leerlingen, zoeken hulp indien nodig maar 
laten ze nooit los. 

Een sterke school is een brede school De brede school biedt leerlingen de noodza-
kelijke ervaringen en het netwerk om erva-
ringen op te doen: authentiek leren buiten de 
schoolse context. 

Anti-pestbeleid Wie actief werk maakt van een anti-
pestbeleid zet respect centraal. 

Anti-spijbelbeleid Niet aanvaarden dat leerlingen spijbelen is 
een uiting van eigenaarschap van de school en 
de leraar. Zij geven het signaal dat elke leer-
ling voor hen belangrijk is. 

4 Probleemgerichte preventie als reactief beleid 

4.1 Radicalisering: van radicalisme naar gewelddadig extremisme 

Radicalisme is volgens Van Dale de neiging tot diep ingrijpende sociale en politieke hervormingen, 
tot aanvaarding van de politieke consequenties van een denkwijze. Radicalisme aldus geformuleerd 
is van alle tijden en alle plaatsen, van alle leeftijden. Een radicaal wil breken met de huidige orde. 
Zijn/haar ideeën sporen niet met het gangbare. Het streven naar een andere orde kan tot uiting 
komen op sociaal en politiek vlak, maar evenzeer op religieus vlak. 

Met radicalisme is er niets verkeerd. We zijn allen op één of meer momenten in ons leven min of 
meer radicaal. Dat is eigen aan de mens in het algemeen en aan pubers en adolescenten in het bij-
zonder. 

Radicalisten willen een andere orde maar respecteren wel het heersende referentiekader. Daarin 
verschillen zij van extremisten. 

Volgens Van Dale gaan ‘extremisten tot de uiterste consequenties’ met betrekking tot hun politieke 
beginselen. We kunnen hieraan ook sociale en/of religieuze beginselen toevoegen. Extremisten ver-
schillen van radicalen omdat zij niet bereid zijn tot compromis. Daarenboven accepteren zij veel 
gemakkelijker geweld om tot een andere, door hen gewenste, orde te komen. Dat wil niet zeggen 
dat extremisten per definitie geweld genegen zijn en bereid om geweld te gebruiken. Het wil wel 
zeggen dat zij vaak geen graten zien in het geweld dat anderen gebruiken en dat hun ideaal dient. 

Zo komen we bij terrorisme dat een ander woord is voor gewelddadig extremisme. Terroristen rich-
ten hun geweld op de ontwrichting van de bestaande maatschappelijke, economische en politieke 
orde. Dat doen ze door angst te zaaien en de polarisering te voeden. 

Radicalisering is het begrip dat het proces samenvat dat begint bij radicalisme en dat bij sommigen 
eindigt bij het omarmen van gewelddadig extremisme. 

Wat brengt mensen ertoe om te radicaliseren? Rik Coolsaet spreekt in deze context over push en 
pull factoren. Bilal Benyaich benoemt het in essentie als een proces van aliënatie en indoctrinatie. 
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Samengevat: vervreemding door push-factoren, indoctrinatie door pull-factoren. Push factoren kun-
nen zijn: racisme, werkloosheid, een gevoel van oneerlijke behandeling, geen perspectief hebben 
op een beter leven, niet ernstig genomen worden,… Pull factoren kunnen zijn: behoren tot een 
vriendenkring, samen een hoger doel dienen, heldendom, een beter leven, …  

Radicalisering zorgt ervoor dat het individu vervreemdt van zijn omgeving en van de samenleving. 
Gevoelens van frustratie helpen daarbij. Dat individu verwijt de samenleving vaak wat fout gaat en 
krijgt eenvoudige maar verleidelijke zwart-wit antwoorden aangereikt. Die vervreemding wordt 
versterkt omdat mensen die radicaliseren vaak geen sterk sociaal netwerk hebben. Dat netwerk 
werkt als een buffer. Indoctrinatie vindt een vruchtbare bodem in personen die vervreemd zijn en 
sterkt de persoon in zijn overtuiging om radicaal te breken met het bestaande. 

Tussen extremisme en terrorisme ligt de stap naar aanvaarding van het gebruik van geweld om de 
bestaande orde om te gooien. Politieke en/of religieuze argumenten worden dan gebruikt om het 
geweten uit te schakelen en het gebruik van geweld te legitimeren. 

Zo begrepen is radicalisering een nieuwe naam voor een oud fenomeen.5 De push en pull factoren 
die jongeren bijvoorbeeld bij gewelddadige stadsbendes doen aansluiten, zijn identiek. Alleen de 
context verschilt. 

 

5 Zie ook Coolsaet, R.: What drives Europeans to Syria, and to IS? Insights from the Belgian case. – Egmont 
Royal Institute for International Relations June 2015 
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4.2 De preventiepiramide vertaald naar vormen van de-radicalisering 

De preventiepiramide niveaus 3 en 4 

 

4.2.1 Niveau 3 

Op dit niveau zijn de ingestelde maatregelen rechtstreeks bedoeld om specifieke problemen te 
voorkomen. 

De school werkt gericht naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Zij maakt daarbij geen onder-
scheid tussen de gebeurtenissen, dat wil zeggen dat al wie getroffen wordt, ook aandacht krijgt. Dit 
laatste is een grote valkuil. Zo vallen er bijvoorbeeld slachtoffers van gewelddadige terreur in West-
Europa maar ook in het Midden-Oosten en in Afrika. Leerlingen zijn er gevoelig voor dat alle slacht-
offers even veel aandacht krijgen en niet alleen de West-Europese slachtoffers. 

We mogen met andere woorden onze aandacht niet beperken tot één welbepaalde groep (bijvoor-
beeld alleen de jongeren die moslim zijn) en tegelijkertijd ook niet veralgemenen naar alle leden 
van die groep. Wanneer we werken aan preventie spreken we alle jongeren in gelijke mate aan, 
ongeacht hun levensbeschouwelijke, culturele en/of etnische achtergrond. 

Op dit niveau worden problemen rechtstreeks aangepakt met de bedoeling ze een volgende keer te 
voorkomen. 

Acties Aandachtspunten 

Moeilijke gesprekken Elke leerling krijgt de kans om over zijn mening en 
gevoel op een verbindende manier te communiceren 
(zie bijlage 1). 

Projecten Projecten kunnen de actiebereidheid van leerlingen 
kanaliseren en op het positieve richten. 

Prikmuur Een prikmuur heeft een louterende functie. Hij 
geeft aan leerlingen de kans om hun gevoelens, 
ervaringen, droom en hoop letterlijk een plaats te 
geven.  
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Acties Aandachtspunten 

Stiltemoment Een stiltemoment moet goed voorbereid worden om 
te vermijden dat het een anoniem en kleurloos ge-
beuren wordt. Het creëren van een algemeen 
draagvlak bij alle leerlingen en personeelsleden is 
belangrijk.  

Bezinningsmoment Bij een bezinningsmoment kan de inbreng van alle 
leerlingen gevraagd worden, elk vanuit zijn eigen 
levensbeschouwelijke identiteit. 

Uitnodigen van spreker Sprekers hebben vooral een ondersteunende en 
inspirerende functie.  

Organisatie van specifieke vorming en 
nascholing 

Bijvoorbeeld gericht op verbindende communicatie 
en herstel. Deze kunnen zich zowel op leraren als 
op leerlingen richten.  

4.2.2 Niveau 4 

Niveau 4 vraagt om een zeer genuanceerde aanpak die een echte uitdaging vormt voor de opvoeder, 
leraar, begeleider, …De school heeft de opdracht om de vertrouwensrelatie die zij heeft met de 
leerling centraal te blijven stellen. De grootste valkuil is dat preventie op dit niveau wordt verengd 
tot ingrijpen op de voorbereidende stap naar repressie. De school is er niet om als verklikker te 
fungeren, de school heeft wel de maatschappelijke (en wettelijke) opdracht om bepaalde informa-
tie aan de politie te bezorgen. Maar ook dan staat de vertrouwensrelatie centraal en gaat men niet 
over één nacht ijs. 

Wanneer de school zich zorgen maakt over één of meer leerlingen gaat zij als volgt tewerk: 

• Detecteren: het oppikken van signalen die mogelijk een aanwijzing kunnen zijn voor (dreigen-
de) radicalisering. 

• Contextualiseren: het stellen van controlevragen om de opgepikte signalen te correct in te 
schatten. 

• Reageren: het omgaan met de waargenomen signalen. 

• Agenderen: het delen van uw zorg, het zoeken van ondersteuning. 

Bij deze werkwijze horen een aantal aandachtspunten gerelateerd aan valkuilen. 

• De school is er zich van bewust dat er geen algemeen geldende procedure bestaat. Voor elke 
leerling waarover men zich zorgen maakt, moeten zorgvuldig de vier stappen doorlopen wor-
den. 

• Het correct inschatten (contextualiseren) van de signalen is een stap die makkelijk wordt over-
geslagen. Oplopende emoties verengen het oordeel tot eigen preconcepten en zorgen ervoor 
dat te weinig aandacht gaat naar andere referentiekaders. 

• Het omgaan met de waargenomen signalen ligt niet/nooit in de handen van één persoon (le-
raar, opvoeder, leerlingenbegeleider, zelfs directie). Het is een collegiale afweging die leidt 
tot een collegiale beslissing. 

• Wanneer uiteindelijk wordt beslist om naar de politie te bellen, vraagt men zich best af waar-
om men dat op dat ogenblik doet. Wat heeft u naar die beslissing geleid? Dat is een belangrijke 
afweging om te maken om te vermijden dat men uit paniek handelt of omdat er beïnvloeding 
van derden is of… 
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• Alleen in bepaalde zeer dringende en dwingende gevallen kan hiervan afgeweken worden en 
kan de directie onmiddellijk contact opnemen met de politie. 

In de bijlage 2 zit een stappenplan dat elke school kan aanpassen en aanvullen voor eigen gebruik. 

4.3 De-radicalisering 

De inzet van de school spitst zich vooral toe op het vlak van de anti-radicalisering meer bepaald 
onder de vorm van preventie. 

Wat betreft de de-radicalisering van leerlingen bijvoorbeeld, beschikt de school niet over de nodige 
tools, mankracht, expertise. Dat wil niet zeggen dat de school machteloos is. De school blijft de 
opdracht hebben om voor leerlingen te zorgen en op te komen. Dat doet zij niet door de leerling 
met al zijn problemen met rust te laten. 

Dat doet zij wel door vanuit een authentieke positieve interesse de jongere sterker te maken en te 
laten nadenken. De-radicalisering begint bij wie het dichtst bij de leerling staat. De school deelt 
deze bevoorrechte positie met de ouders en neemt haar verantwoordelijkheid op. 

Zij staat hierin niet alleen: zij doet dit samen met de ouders, met de radicaliseringsambtenaar, met 
het centrum voor leerlingenbegeleiding, met externe ondersteuners. 

5 Tot slot 

De integrale en geïntegreerde invulling van de preventiepiramide door de school is de vertaling van 
een proactief schoolbeleid dat radicaliteit omarmt en dat tegelijkertijd ook aandacht heeft voor radi-
calisering en ontluikend extremisme.6 Integraal betekent dat de school aandacht heeft voor elk niveau 
in de piramide en op elk niveau actie onderneemt. Geïntegreerd betekent dat vele (en dat geldt zeker 
voor de belangrijkste) thema’s waar de school werk van maakt op alle niveaus terugkomen. 

Voorbeelden 

Niveau Herstelgericht werken Ouderbetrokkenheid 

4 De schoolt organiseert een HERGO bij 
zware conflicten. Die HERGO wordt puur 
curatief ingezet. 

De school betrekt steeds de ouders als 
volwaardige partners wanneer hun kind 
onaanvaardbaar gedrag stelt of tekenen 
van radicalisering vertoont.  

3 Herstelcirkels kunnen worden ingezet 
wanneer er zich echt problemen of con-
flicten voordoen, intern of extern 

Wanneer conflicten dreigen naar aanlei-
ding van bepaalde gebeurtenissen wor-
den de ouders bij de gesprekken betrok-
ken.  

2 Wanneer de school systematisch pro-
actieve cirkels inzet om leerlingen te 
leren communiceren, luisteren en hun 
emoties te uiten 

De school betrekt de ouders bij het 
sterker maken van de leerlingen en 
zorgt binnen het kader van de brede 
school voor een aanbod voor de ouders.  

1 Een attitude die iedereen die in de 
school actief is, zich eigen kan maken. 
Herstel zit in de genen van de schoolcul-
tuur, het is werken aan een verbindende 
relatie 

Alle ouders krijgen in de school een 
gelijke rol toebedeeld. De school maakt 
geen onderscheid tussen rijk en arm, de 
school zorgt ervoor dat elke ouder zich 
welkom voelt op school bij elke leraar,… 

 

6 De preventie piramide, Preventie van probleemgedrag in het onderwijs, Johan Deklerck, Acco Leuven/Den 
haag 2010. 
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In het algemeen maar in het kader van radicalisme en radicalisering in het bijzonder, is vertrouwen 
de hoeksteen van de relatie tussen de jongere en zijn/haar leraar, opvoeder. Vertrouwen maakt 
ruimte voor de autonomie die elke jongere nodig heeft om waarden en normen te verinnerlijken en 
om een intern kompas te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid en exploratiedrang moeten daarbij worden 
aangemoedigd.7 Dat zorgt ervoor dat jongeren uitgroeien tot betrokken en competente jonge bur-
gers die hun plaats innemen in onze democratische maatschappij. 

Bijlage 

• MLER_080_B01_Moeilijke gesprekken 

• MLER_080_B02_Omgaan met radicalisering op school 

 

7 Vitamines voor groei, Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens, Acco Leuven, blz. 653. 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/e3c19a92-4092-4571-845f-3bfbab6b4d9d/attachments/MLER_080_B01_Moeilijke%20gesprekken.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/a2c0ede8-bcbf-4867-ba28-60526b2fcd35/attachments/MLER_080_B02_Omgaan%20met%20radicalisering%20op%20school.pdf
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