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Programma
1. Radicalisering en signalen

2. De aantrekkingskracht
3. Islam en gewelddadig jihadisme (IS)

Mentoren
en
Radicalisering

4. Het gesprek over radicalisering

5. Polarisa6e in de klas
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06-16848428
www.peervis.net
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In andere woorden:

Wat is radicalisering?

Als een kind poliKeke of religieuze idealen
ontwikkelt die zo fundamenteel verschillend zijn
van de verwach6ngen die educaKeve
omgeving of mainstream heeQ, dat ze de
pedagogische rela6e ondermijnen.

Radicalisering is een proces van groeiende bereidheid om

niet democraKsche middelen te gebruiken om poliKeke of
godsdiensKge opvaMngen aan anderen op te leggen.
Normaal > Radicaal > Extremist > Terrorist
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Ik begrijp dat jongeren radicaal kunnen worden.

•
•
•

Ja
Nee
Ik weet het niet
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Een scholier stopt met haar werk in de supermarkt, omdat ze geen
varkensvlees of alcohol wil aanraken.

Wie kan radicalisering het beste zien?

•
•
•

Dit is:

Vrienden
Ouders, familie
Professionals

• Radicalisering
• Religie
• Een probleem

Onthoofdingsfilmpje

Ladder naar geweld

Een jongen van 14 kijkt in de mediatheek naar een onthoofdingsﬁlmpje.
Zijn reacKe:
Waarom mag ik daar niet naar kijken? Is Assad dan geen terrorist? Of
die Amerikanen die bommen gooien?

Ik ben bereid mijn leven te geven

Ik ben bereid geweld te gebruiken

Ik keur geweld goed
Ik heb geen twijfels meer

Deze jongen is aan het radicaliseren
•
•
•

Ik laat geen andere meningen toe
Ik wil anderen overtuigen van mijn gelijk

Ja
Nee
Weet ik niet

Ik sluit me aan bij een groep die net zo denkt als ik

Ik heb idealen – ik ben woedend

Voedingsbodem moslim radicalisering

Signalen

(Gevoel van) onrecht , achterstelling

•
•
•
•
•

Internationale situatie moslims
Beeldvorming media
Ouders geen gids in Nederland
Ouders geen gids in de islam

Steeds bozer (op Nederland, poliKek, westen)
Steeds meer Wij - Zij denken
Alleen nog maar bezig met religie
A\euren andere moslims
A\euren eigen familie

Persoonlijk drama
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Aantrekkingskracht Kalifaat en ISIS

• Syrië gemakkelijk te bereiken
• Gruwelijke beelden leed SoenniKsche burgers
• Strijd vergeleken met veldslagen uit Kjd profeet
• Avontuur
• Uitstekende propaganda

Welke waarheid zie jij
13

14

Beeldvorming: wanneer valt het T. woord…

Propaganda
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Typeringen
1. Statuszoekers: Gefrustreerd, krijgt niet respect
dat verwacht, zoeken respect via jihad
2. Iden6teitszoeker: wil ergens bijhoren, wil
structuur en regels
3. Thrillseeker: mannelijkheid bewijzen,
aangetrokken tot spectaculair geweld

Wie zijn het?
Hoog opgeleid en laag opgeleid
Criminele antecedenten of brandschoon
Succesvol of veel problemen
Man en vrouw
Jong en volwassen
Echtparen
Leiders en volgers
Bekeerlingen
Alle etniciteiten

ABCD-Methode
A Afstemmen en Aansluiten

B Bezorgdheid tonen en Binden

C Confronteren (contra-informaKe)

D

Doel verzefen, Doorgaan op zinvol pad

4

14-12-2016

LasKge onderwerpen in de klas
5 Kps en een theorie

Wat is polarisaKe?

Polarisa6e is de verscherping van tegenstellingen
tussen groepen in de samenleving die kan leiden tot
spanningen tussen deze groepen en toename van de
segrega6e langs etnische en/of religieuze lijnen.

Enkele kenmerken

•
•
•
•
•
•

2. Voorwaarden

1. Wel of niet doen?

Aangejaagd door onzekerheid en angst
NegaKeve emoKes
ParKj kiezen
De boze ander (vijanddenken)
Alleen nog naar jezelf kijken
Versterkt zichzelf

3. Vechtgesprekken Kjdig herkennen
JA MAAR..
ABSOLUTE TAAL
GENERALISEREN
WANTROUWEN
WAAROM
WIJ - ZIJ
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4. Vooroordelen
Is x bedoeld als discriminaKe
(bekijk het van meerdere kanten)
HeeQ x het eﬀect van discriminaKe?
(bekijk het van meerdere kanten)

5. Opruiende taal
Waardevol onderscheid:
• OnpreMg
• Onsmakelijk / onfatsoenlijk
• Onaanvaardbaar
• OnweMg

Landelijk netwerk van professionals
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