
Informatiebijeenkomst  radicalisering 

  

       UITNODIGING 

Vereniging Al Amal, Moskee Ennasser, Kompas en SMN organiseren  

een informatiebijeenkomst over radicalisering voor vaders en moeders.  

 ينظم مسجد النصر و جمعية األمل و بتعاون مع أطراف أخرى
 

    التطرف الدينيلقاء إعالميا  هاما لآلباء واألمهات حول ظاهرة 

Iedereen is van harte welkom! 

 نــــدوة حـــول التطـرف

ـوةدع  



Radicalisering 
Oorzaken, Symptomen en Genezing  



Inleiding 

 

• Definities en begripsomschrijving 

• Wat is radicalisering? 

 

 

 
 
 



Definities 

• ‘Radicalisme is een geesteshouding waarbij iemand de bereidheid 
heeft om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden 
en die in daden om te zetten’ (MinJus; NCTb, ).  

• ‘Radicalisme is het (actief) nastreven en/of ondersteunen van diep 
ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar 
kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische 
rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van 
ondemocratische methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan 
het functioneren van de democratische rechtsorde (effect)’ (AIVD, 
2005, p. 15).  



Activisme en extremisme 



Uitkomsten 
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Beweegredenen tot radicalisering 
Pedagogische en 

Educatieve 
oorzaken 

 

Psychologische oorzaken 
 

Sociale oorzaken 
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Rol opvoeding om radicalisering tegen 
te gaan 

Opvoeding 
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Opvoeding 
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Rol ouders 

• Moeder 
• Veiligheid creëren op alle vlaktes: ook 

emotioneel en rationeel 

• Bekwaamheid  

• Aansprakelijkheidsgevoel 

• Vader 
• Toezichthouding: vriendenkring, 

gedrag, contacten en sociomedia 

• Basisopvoeding 

 

 



Rol ouders 

 

 



Rol ouders 
• Aanleren voor goede karaktereigenschappen die de weerbaarheid vergroten 

• Ouders moeten op de hoogte zijn van normatieve opvoedingselementen 

• Vergroting van weerbaarheid op jonge leeftijd 

 

 

 

 



Rol ouders 
Opvoeding op basis van drie rollen: 

 

1. Opbouwend  

2. preventief 

3. Interventie   

 

 Transformatieproces 

 Purificatie van het Zelf 

 

 

 

 



Rol moskeeën en gemeenschap 

 

Zintuigen

ruikzin

smaakzin

gezichtsvermogen

gehoor

tastzin (aanraking/druk)

 thermoceptie (warmte en kou)

nociceptie (pijn)

nociceptie (pijn)



Rol moskeeën en gemeenschap 



Rol moskeeën en gemeenschap 

 Serieus omgaan dit fenomeen 

 

 Gerichte onderwijskundige aanpak 

 

 Gerichte deskundigheidsbevordering: 

 
 Sociale wetenschappen 
 Psychopathologie/psychologie .. 

 

 Commissies in het leven roepen 

 



 
Beweegredenen tot radicalisering 
 

Onwetendheid 

Verharding van de samenleving 

Enz.. 

 
 



 
Voorkoming van radicalisme 
 

Rol ouders  

De gemeenschap wakker schudden 

Alternatief aanbieden 

Structurele evenementen 

Terug naar kwaliteit boven kwantiteit 
 



 
Voorkoming van radicalisme 
 
Samenwerking  actoren en factoren  

 
professionals (onderwijs, welzijn/zorg, politie, 

overheid etc.)  
 
sociale omgeving (ouders, buren, verenigingen, 

netwerken, moskeeën 
 
jongeren (rechtvaardigheid, gelijke kansen, 

arbeidsmarkt, coachen, contacten etc.) 
 

 


