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Radicalisering 

Stap 1 
1.Vertaal je thema/ informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen 

- Radicalisering 
- Extremere 
- Het extremer worden van (bepaalde thema’s) 
- Het innemen van uiterste standpunten 
- Moslims 
- Islam 
- Moderne oorlog 
- Radicaal 
- Extremistisch 
- Rebelleren 
- Utopie 
- Ideologie 
- Alles of niks 
- Extreem 

Gevonden op synoniemen.net, zelf gevonden of gevonden op Encylo 

2. Gebruik stapsgewijs drie van je zoektermen (of combinaties ervan…) voor een 
verkennende, vergelijkende zoekopdracht. 

Google: 
Zoekterm: ‘radicaliseren’ 
resultaat: radicalisering is het proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep 
extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare normin de cultuur, waardoor de 
persoon of groep geneigd is extremistische daden te plegen. Het individu of de groep vervreemdt 
steeds meer van de maatschappij en kan daarna steeds meer neigen naar het uitvoeren van zijn 
gedachten, een extreme vorm van deviant gedrag.[1] 
gevonden op: Wikipedia 
aantal resultaten: Ongeveer 357.000 resultaten (0,38 seconden)  
aantal boeken: Ongeveer 11.600 resultaten (0,95 seconden) 
aantal video’s: Ongeveer 8.360 resultaten (0,23 seconden)  
nieuws: Ongeveer 19.400 resultaten (0,22 seconden)  
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Proces_(werking)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(sociale_wetenschappen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(wereld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deviant_gedrag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering#cite_note-1


afbeelding: 

 

 

Zoekterm: extremistisch 
resultaat: extremistisch 
Webdefinities (Extremisten) Extremisme is een term die wordt gebruikt om ideeën of acties te 
beschrijven die volgens de critici ervan extreem zijn. ...http://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisten 
gevonden op Wikipedia 
aantal resultaten: Ongeveer 677.000 resultaten (0,37 seconden)  
aantal boeken: Ongeveer 49.300 resultaten (1,02 seconden) 
aantal video’s: Ongeveer 19.000 resultaten (0,25 seconden)  
nieuws: Ongeveer 55.400 resultaten (0,21 seconden)  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisten


afbeelding: 

 

 

Bing: 
zoekterm: radicalisering 
resultaat: Radicalisering - Wikipedia 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering 
Radicalisering is het proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep extremer 
worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de ...Signalen van ... · Fasen 
van radicalisering · Radicaliseringswijzen 
gevonden op: wikipedia 
aantal resultaten: 180 000 Resultaten 
aantal boeken: wordt niet weergegeven 
aantal video’s: wordt niet weergegeve 
nieuws:  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering#Signalen_van_radicalisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering#Fasen_van_radicalisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering#Fasen_van_radicalisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering#Radicaliseringswijzen


afbeelding: 

 

 

zoekterm: extremistisch 

resultaat: Extremisme - Wikipedia 
https://nl.wikipedia.org/wiki/ExtremismeHet benoemen van een persoon, een groep of een actie als 
"extreem" of "extremistisch" kan een tactiek zijn om een politiek doel na te streven, ... 
gevonden op: 
aantal resultaten: 21 100 Resultaten 
aantal boeken: wordt niet weergegeven  
aantal video’s: wordt niet weergegeven  
nieuws: 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisme


afbeeldingen: 

 

 

Ecosia 
Zoekterm: radicalisering 
resultaat: Radicalisering - Wikipediahttps://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering. Radicalisering is het 
proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep extremer worden en in 
toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de ... 
gevonden op: wikipedia 
aantal resultaten: 180,000 resultaten 
aantal boeken: wordt niet weergegeven 
aantal video’s: wordt niet weergegeven 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicalisering


afbeelding: 

 

 

Zoekterm: extremistisch 
resultaat: Extremisme - Wikipediahttps://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisme. Het benoemen van een 
persoon, een groep of een actie als "extreem" of "extremistisch" kan een tactiek zijn om een politiek 
doel na te streven, ... 
gevonden op: ecosia 
aantal resultaten: 21,200 resultaten 
aantal boeken: wordt niet weergegeven 
aantal video’s: wordt niet weergegeven 
nieuws:  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Extremisme


afbeelding: 

 

 

3. Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een gelijkaardige 
verkennende zoekopdracht via LIMO. Probeer aldus ook diverse soorten bronnen (vind 
je dezelfde ? andere ?) te vinden. 
 

Trefwoord 

Soort bron Aantal 

boek … 

artikel krant … 

site concrete organisatie … 

afbeelding … 

video … 

eindwerk … 

hoofdstuk uit boek … 

enzovoort = vul gerust aan met soorten die jij vond … 



stap 2 
TEKST: ‘Parents’ perspectives on radicalization: a qualitative study’ uit het vaktijdschrift: 
‘Journal of child and family studies’. 

Bronvermelding 
Sikkens, E., van San, M., Sieckelinck, S., de Winter, M., (2018) Parents’ perspectives on radicalization: 
a qualitative study. Journal of child and family studies, 7, 2276-2284 

 

Bronvermelding bis 
 “Radicalization of young people might be influenced by the way parents react towards the 
development of political or religious ideals. However, these reactions have hardly been explored.” 
(Sikkens & van San & Sieckelinck & de Winter, 2018, pp. 2276) 

 

Context 
De tekst komt uit het vaktijdschrift ‘ Journal of child and family studies’. De auteurs zijn Elga Sikkens, 
Marion van San, Stijn Sieckelinck en Micha de Winter. De doelgroepen zijn ouders, mensen die meer 
willen weten over radicalisering en hoe dit te voorkomen en mensen die een studie doen over 
radicalisering. De publisher is Springer US.  

 

Verneem meer over de auteur(s) 
In 2015 schreef Elga Sikkens samen met de 3 andere auteurs van dit artikel, Marion van San, Stijn 
Sieckelinck en Micha de Winter nog een artikel genaamd: ‘Transitional journeys in and out of 
extremisms in the United Kingdom, Denmark and The Netherlands’. Elga Sikkens is een analist van 
Utrecht, Nederland. Ze studeerde aan de universiteit van Utrecht en werkte als junior onderzoeker 
mee aan het artikel dat hierboven staat vermeld in 2015.  
Marion van San schreef in 2015 ‘De opinie van Marion van San’. Ze werd ook vernoemt in een artikel 
in de Knack in 2015.  
Stijn Sieckelinck is een reseacher-writer en is afkomstig van Midelland, Zuid-Holland, Nederland. Hij 
studeerde aan de vrije universiteit van Amsterdam. Heeft ook een master filosofie aan de KU Leuven. 
En sociale studies aan de universiteit van Utrecht. En nog veel meer. Nu werkt hij als reseacher voor 
the interdisciplinary Institute for Societal Resilience in Amsterdam.  
Micha de Winter is een hoogleraar in de pedagogiek. Hij heeft al heel wat werken geschreven. Hij 
geeft ook les op de universiteit van Utrecht.  

  



 

Structuur 
De tekst is zeer duidelijk opgebouwd. Er is een inleiding, midden en duidelijk einde. Er zijn grote titels 
en subtitels. In de tekst staan bronvermeldingen en op het einde staan alle brongegevens nog eens 
vermeld. Er is ook een discussie gedeelte in de tekst en er zijn notities toegevoegd. Verder zijn er ook 
tabellen toegevoegd om de tekst te verduidelijken. De tekst is zeer gestructureerd en overzichtelijk. 
Keywords zijn vermeld in het begin. Je kunt makkelijk dingen terugvinden in de tekst want het is 
opgedeeld in verschillende blokken met titels en subtitels. In de tekst heb ik geen voet-of eindnoten 
gevonden. 

 

Zoek gelijksoortige info en duid die aan 
(zie ander word document) 

Lijsten met die gelijksoortige info 
1: Lijst van organisaties/ diensten/ voorzieningen 
 

De jihad De contactgegevens ga ik niet 
proberen opzoeken. 

De jihad betekent ‘het 
realiseren/ streven naar het 
behalen van een bepaald doel’.  

Islamitische staat Geen contactgegevens 
gevonden. 

De Islamitische staat is een 
staat waarin veel radicalisering 
aan de hand is en waar veel 
mensen naartoe trekken om 
mee te vechten door de 
radicalisering.  

NVivo10 software https://www.nvivo.nl/ Het is geen dienst of 
organisatie maar ze hebben 
het in de tekst gebruikt om 
hun interview te verwerken. Je 
kunt het downloaden op de 
link die in de rij hiernaast staat. 

Shariah4Belgium Deze organisatie is ontbonden 
op 7 oktober 2012 dus er zijn 
geen contactgegevens meer. 

Ze was actief in België en 
veroorzaakte veel ophef door 
extremistische standpunten 
over de rol van de islam in de 
samenleving en het oproepen 
tot haat tegen niet-moslims. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam


2: Lijst van specialisten 
 

Clark McCauley Clark Richard 
McCauley (born 1943) is an 
American 
social psychologist who is 
the Rachel C. Hale 
Professor of Sciences and 
Mathematics and co-
director of the Solomon 
Asch Center for Study of 
Ethnopolitical Conflict 
at Bryn Mawr College. 
He was a member of the 
Psychosocial Working 
Group and the American 
Psychological 
Association's Task Force on 
Reaction to Terrorism. He 
is a consultant/reviewer 
for the Harry Frank 
Guggenheim Foundation. 

 

Sophia Moskalenko Sociale psycholoog, 
Schrijver, Huntingdon 
Valley, Pennsylvania. 
Ze werkt momenteel aan 
het departement van 
psychologie aan de 
universiteit van 
Pennsylvania. Ze doet 
onderzoek naar sociale 
psychologie. Hun huidige 
project is ‘Psychology of 
martyrdom and self-
sacrifice. 

 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Asch
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Asch
https://en.wikipedia.org/wiki/Bryn_Mawr_College
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Frank_Guggenheim_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Frank_Guggenheim_Foundation


3: Lijst met vaktermen 
 

Axial coding Axial coding is the breaking 
down of core themes 
during qualitative data analysis. 
Axial coding in grounded 
theory is the process of relating 
codes (categories and 
concepts) to each other, via a 
combination of inductive and 
deductive thinking. 

Gevonden op Wikipedia 

Convert Bekeren Gevonden op encyclo 
Ideologie Een visie op het functioneren 

van de maatschappij 
Gevonden op Encyclo.nl 

Pull-factors Pull factors are things that lure 
people to migrate to a new 
location. Pull factors can be 
things such as more jobs, the 
promise of a better life, 
religious tolerance, fertile land, 
education, security, better 
medical care, family, and 
attractive climates. 
Dus pull-factors zijn eigenlijk 
het omgekeerde van push-
factors. Ze zijn redenen 
waarom iemand aangetrokken 
wordt door iets. 

Gevonden op 
science.answers.com 

Push-factors Omstandigheden in een gebied 
die als onprettig worden 
ervaren en waardoor mensen 
worden aangezet om te gaan 
migreren. In de tekst bedoelen 
ze met push-factors dus 
redenen om een geloof af te 
stoten 

Definitie gevonden op encyclo. 
 

Radicalisation “changes in beliefs, feelings 
and behavior in the direction 
of increased support for a 
political conflict. Radicalization 
can involve the movement of 
individuals and groups to legal 
and nonviolent political action 
(activism) or to illegal and 
violent political action 
(radicalism)” 

De definitie stond in de tekst 
dus die heb ik vandaar 
gehaald. 

Right-wing behaviour Vertaling: rechtste gedrag 
Een pure definitie of uitleg heb 
ik niet gevonden voor ‘rechts 
gedrag’ maar de uitleg voor 

In google gezocht ‘right-wing 
behaviour vertaling’ 
‘gedrag’ gevonden op encyclo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_data_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Grounded_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Grounded_theory


gedrag is: de manier waarop je 
je gedraagt/ hoe je je gedraagt. 

Salafist Organization Salafi/ Salafist movement of 
Salafism, is een hervormingstak 
of revivalistische beweging 
binnen de Soennitische islam. 
Het pleitte voor een terugkeer 
naar de tradities van desalaf. 

Gevonden op wikipedia 

triangulation (Triangulatie) Een 
driehoeksmeting of triangulatie 
is een meting waarbij men 
gebruikmaakt van de 
eigenschap van een driehoek 
dat de driehoek volledig is 
bepaald wanneer we één zijde 
en de aanliggende hoeken 
kennen. ... 
 

Gevonden op google 

 

4: Lijst met soorten bronnen 
 
-Research of Kerr 
-Becker (2008) 
-Lobermeier (2006) 
-Adelson 1975 
-Benschop 2006 
-Buijes et al 2006 
-Helmus 2009 
-Pels and De Ruyter 2012 

5: Een top 5 van bronnen 
 

1) Sikkens  
Deze naam komt meerdere keren voor in de tekst en in de bronvermelding dus daarom leek 
het me interessant om die later door te nemen. 

2) Buijis 
Deze naam is een naam die niet veel voor komt, misschien iemand gelooft in Islam en dus 
een heel andere kijk heeft op het hele thema. 

3) Kerr M, Stattin H & Pakalniskiene V 
Ik vind persoonlijk dat als meerdere mensen samenwerken aan iets, dat er veel meer nuttige 
info en opinies zijn. Je ziet het thema door de ogen van 3 verschillende mensen. 

4) Mandel D.R. 
Het stuk dat hij geschreven heeft heet ‘Home grown terrorism’ en die titel intrigeerde me. 
Een mogelijks inzicht over hoe terrorisme zeg maar ontstaat binnenin? 

5) Noppe J, Ponsaers P, Verhage A, De Ruyver B & Easton M 
Dit werk heet ‘Preventie van radicalisering in België. Dit vind ik interessant om later door te 
nemen omdat uiteindelijk iets moet gebeuren tegen terrorisme en radicalisering. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunni
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Salaf


Stap 3 

De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst 
- Sikkens 

Sieckelinck, S., Sikkens, E., Van San, M., Kotnis, S., & De Winter, M. (2017). Transitional 
journeys in and out of extremism: A biographical approach. Studies in Conflict & Terrorism, 
https://doi.org/10.1080/1057610X.2017.1407075 
In mijn tekst staan alle bronnen vermeld in de tekst en dan languit op het einde van de tekst, 
die bronnen hebben heel vaak een link op het einde van de beschrijving dus dit maakt het 
opzoeken van de bronnen makkelijk. 

 

- Becker R 
Becker R (2008) Ein normales Familienleben Interaktion und Kommunikation zwischen, 
rechten “Jugendlichen und ihren Eltern Schwalbach Wochenschau. 
Dit is een boek die je online kunt aankopen. Het is niet te vinden in de bib in school. 

 

- Kerr M, Stattin H & Pakalniskiene V 
Kerr M, Stattin H & Pakalniskiene V (2009). Parents react to adolescent problem behaviors by 
worrying more and monitoring less. In M. Kerr, H. Stattin & R. Engels (Eds) ‘What can parents 
do? New insights into the role of parents in adolescent problem behaviour (pp 91-112). 
Chichester: Wiley. 
Niet gevonden in de bib in de Vives. Ik heb wel een site gevonden genaamd ‘Researchgate’. 
Daar kun je het boek downloaden in PDF bestand. 

 

- Mandel R 
Mandel D.R. (2009). Radicalization: What does it mean? In T.M. Pick, A Speckhard & B. Jacuch 
(Eds.) ‘Home-grown terrorism’ (pp. 101-113). Amsterdam: IOS Pres B.V. 
In de bib van de Vives niets gevonden en het enige artikel dat ik online kon vinden was mijn 
basistekst. 

 

- Noppe J, Ponsaers P, Verhage A, De Ruyver B & Easton M 
Noppe J, Ponsaers P, Verhage A, De Ruyver B & Easton M (2010). ‘Preventie van 
radicalisering in België’. Antwerpen, België : Maklu 
Het boek is te vinden in de universiteitsbibliotheek in Gent maar niet in de schoolbib. 

  

https://doi.org/10.1080/1057610X.2017.1407075


- Adelson J 
Adelson J. (1975). The development of ideology in adolescence. In S.E. Dragastin & G.H. Elder 
(Eds),’Adolescence in the life cycle: Psychological change and social context’. (pp63-78). 
Washington D.C.: Hemisphere Publishing Corporation 
Geen resultaten in de bib op school. Wat ik vind online is terug mijn basistekst maar ook een 
site genaamd ‘Journal of social and political psygology’. Je kunt het werk daar downloaden in 
PDF. 

- Arnett J.J. 
Arnette J.J. (2014) ‘Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the 
twenties’. New York, NY: Oxford University Press. 
Het is gewoon op google terug te vinden in PDF formaat. De schoolbib heeft het niet.  

 

- Barlett J, Birdwell J & King M. 
Barlett J. Birdwell J. & King M. (2010) ‘The edge of violence: a radical approach to 
extremism’. London: Demos 
Niet te vinden in de Vives bib en ik begin te denken dat de Vives geen Engelstalige boeken of 
artikels heeft. Het is terug te vinden in PDF formaat. Op limo is ook niks teruggevonden over 
deze specifieke bron.  

 

 
- Baumrind D & Moselle K.A. 

Baumrind D & Moselle K.A. (1985). A development perspective on adolescent drug abuse. 
‘Advances in alcohol & substance use’. (3-4), 41-67. 
Ik vond een journal genaamd ‘The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 
Encompassing all addictive disorders.’ Ook mijn eigen basistekst kwam terug voor. 

 

- Benschop A. 
Benschop A. (2006). Virtuele jihad en de cultuur van de grote bekken. In S. Harchaoui (Ed), 
‘Hedendaags radicalisme: Verklaringen & aanpak’. (pp: 140-180). Apeldoorn: Uitgeverij Het 
Spinhuis. 
Deze specifieke bron is zeer moeilijk terug te vinden. Er is niet veel van terug te vinden online 
en de meeste bibliotheken lijken het niet te hebben. 

 

 
- Borkowski J.G., Landesman Ramey, S., & Bristol-Power, M. 

Borkowski J.G., Landesman Ramey, S., & Bristol-Power, M. (2009). ‘Parenting and the child’s 
world: Influences on academic, intellectual and social-emotional development.’ London: 
Psychology Press. 
Via limo heb ik het boek gevonden dat online verkrijgbaar is. Er zijn meerdere artikels te 
vinden online waaronder mijn basistekst. Terug niet gevonden in de bib van de Vives. 

 



- Borum R. 
Borum R. (2004). ‘Psychology of terrorism’. Tampa, FL: University of South Florida.  
Het is terug te vinden online in PDF bestand.  

 

 
- Bronfenbrenner U. 

Bronfenbrenner U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: 
Research perspectives ‘Developmental Psychology’ 22(6), 723-742. 
Er zijn 5 resultaten op limo en ze zijn allemaal online beschikbaar. Het zijn artikels en boeken. 
Online is er ook terug een PDF terug te vinden.  

 

- Crenshaw M. 
Crenshaw M. (2000). The psychology of terrorism: An agenda for the 21st century. ‘Political 
Pshychology’. 21(2), 405-420. 
Er is een PDF terug te vinden online en er zijn 8 artikels terug te vinden op limo waaronder 
boeken en artikels. 

 

 
- Davies L. 

Davies L. (2016). Preventing violent extremism: What is the fit with global citizenship 
education? ‘Sangsaeng’ 45, 18-21. 
Er zijn wat dingen terug te vinden op Unesco e nook terug een PDF bestand. 

 

 

Auteur(s) van je basistekst 
- Elga sikkens 

 
Parental reaction towards 
radicalization in young 
people 

Artikel in het tijdschrift 
‘Child and family social work’ 
(online toegang) 

Gevonden op Limo 

Parents’ Perspectives on 
Radicalization: A qualitative 
study 

Artikel (mijn basistekst) in 
het tijdschrift ‘Journal of 
child and family studies’ 
(online toegang) 

Gevonden op Limo 

It’s a hard knock life the 
survival strategies of Dutch 
Mulas in Peruvian prisons 
 

Artikel in het tijdschrift 
‘Crime, la wand social 
change’ (online toegang) 

Gevonden op Limo 

Families, Lovers, and 
Friends: Women, Social 
Networks, and 
Transnational Cocaine 

Artikel in het tijdschrift 
‘Howard journal of crime 
and justice’ (online toegang) 

Gevonden op Limo 

http://dx.doi.org/10.1007/s10611-015-9560-z?frbrVersion=3
http://dx.doi.org/10.1007/s10611-015-9560-z?frbrVersion=3
http://dx.doi.org/10.1007/s10611-015-9560-z?frbrVersion=3


Smuggling from Curaçao and 
Peru 
 
Parental Influence on 
Radicalization and De-
radicalization according to 
the Lived Experiences of 
Former Extremists and their 
Families 

Artikel in het tijdschrift 
‘Journal of deradicalisation’ 
(online toegang) 

Gevonden op Limo 

 
- Marion Van San 

Er zijn meer dan 20 resultaten gevonden voor de naam ‘Marion Van San’ 

Parental Influence on 
Radicalization and De-
radicalization according to 
the Lived Experiences of 
Former Extremists and their 
Families 
 

Artikel in het tijdschrift 
‘Journal of deradicalisation’ 
(online toegang) 

Gevonden op Limo 

Moeders van gevaarlijke 
zonen 
 

Boek beschikbaar in de bib 
in Vives Kortrijk, Roeselare 
en Torhout, ook online 
beschikbaar. Er zijn 2 versies 

Gevonden op Limo 

Criminaliteit en 
criminalisering: allochtone 
jongeren in België 
 

Boek beschikbaar in de bib 
in Vives Kortrijk, Roeselare 
en Torhout, ook online 
beschikbaar. Er zijn 2 
versies. 

Gevonden op Limo 

Using myths: Former 
Yugoslav perpetrators and 
violence 

Artikel in het tijdschrift 
‘Crime, law and social 
change’ (online 
beschikbaar) 

Gevonden op Limo 

The appeal of ‘dangerous’ 
men. On the role of women 
in organized crime 
 

Artikel in het tijdschrift 
‘Trends in organized crime’ 

Gevonden op Limo 

 

  

https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
https://doaj.org/article/f248a19c47ef47c781fcb5e30aae865b
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=471223336&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=471223336&doc=32LIBIS_ALMA_DS71163082020001471&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&frbrRecordsSource=Primo+Local&frbrJtitleDisplay=Pedagogiek+in+praktijk+magazine.&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceidDisplay=32LIBIS_ALMA_DS&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&vl(freeText0)=Marion%20Van%20San&dum=true&dstmp=1545172246633
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=471223336&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=471223336&doc=32LIBIS_ALMA_DS71163082020001471&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&frbrRecordsSource=Primo+Local&frbrJtitleDisplay=Pedagogiek+in+praktijk+magazine.&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceidDisplay=32LIBIS_ALMA_DS&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&vl(freeText0)=Marion%20Van%20San&dum=true&dstmp=1545172246633
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=471998515&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=471998515&doc=32LIBIS_ALMA_DS71144565670001471&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&frbrRecordsSource=Primo+Local&frbrJtitleDisplay=&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceidDisplay=32LIBIS_ALMA_DS&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&vl(freeText0)=Marion%20Van%20San&dum=true&dstmp=1545172546306
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=471998515&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=471998515&doc=32LIBIS_ALMA_DS71144565670001471&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&frbrRecordsSource=Primo+Local&frbrJtitleDisplay=&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceidDisplay=32LIBIS_ALMA_DS&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&vl(freeText0)=Marion%20Van%20San&dum=true&dstmp=1545172546306
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=471998515&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=471998515&doc=32LIBIS_ALMA_DS71144565670001471&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&frbrRecordsSource=Primo+Local&frbrJtitleDisplay=&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceidDisplay=32LIBIS_ALMA_DS&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&vl(freeText0)=Marion%20Van%20San&dum=true&dstmp=1545172546306
http://dx.doi.org/10.1007/s12117-011-9128-y?frbrVersion=2
http://dx.doi.org/10.1007/s12117-011-9128-y?frbrVersion=2
http://dx.doi.org/10.1007/s12117-011-9128-y?frbrVersion=2


- Stijn Sieckelinck 
Er zijn 20 resultaten voor deze auteur. 

Parental reaction towards 
radicalization in young 
people 

Artikel in het tijdschrift 
‘Child and family social 
work’ (online beschikbaar) 

Gevonden op Limo 

Reradicaliseren: ronselen 
voor een betere wereld 
 

Boek beschikbaar in de 
Vives Kortrijk, Roeselare en 
Torhout 

Gevonden op Limo 

Idealen op drift: een 
pedagogische kijk op 
radicaliserende jongeren 

Boek beschikbaar in de 
Vives Kortrijk, Roeselare en 
Torhout 

Gevonden op Limo 

Talent van de straat. Hoe je 
jongeren kunt verleiden uit 
de criminaliteit te blijven 
 

Artikel in het tijdschrift 
‘Journal of social 
intervention; theory and 
practice’ 

Gevonden op Limo 

 
 

 

- Micha de Winter 
Er zijn 347 resultaten. 

Wij zijn de pedagogiek van 
de hoop kwijtgeraakt: Micha 
de Winter 

Artikel in het tijdschrift ‘kind 
& adolescent praktijk’ 
(online beschikbaar) 

Gevonden op Limo 

Verbeter de wereld, begin 
bij de opvoeding: Vanachter 
de voordeur naar 
democratie en verbinding 

Boek beschikbaar in de 
Vives Kortrijk, Roeselare en 
Torhout 

Gevonden op Limo 

Youth Initiated Mentors: Do 
they offer an alternative for 
out-of-home placement in 
youth care? 

Artikel in het tijdschrift 
‘British journal of social 
work’ (online beschikbaar) 

Gevonden op Limo 

Opvoeding & vrijheid: 
Opvoeding, jeugdbeleid en 
de twee soorten vrijheid van 
Isaiah Berlin 

Artikel in het tijdschrift 
‘Pedagogiek in praktijd 
magazine’ Beschikbaar in 
Vives Kortrijk, Roeselare en 
Torhout ook beschikbaar 
online 

Gevonden op Limo 

 

 

  

https://doaj.org/article/74f88f67a4d94147ac0771a5b7e30c67
https://doaj.org/article/74f88f67a4d94147ac0771a5b7e30c67
https://doaj.org/article/74f88f67a4d94147ac0771a5b7e30c67


Het colofon (e.a. plekken in bron) als snelle info 
 

Zoek nu verder buiten je basistekst 
Zoekwoord: Radicaal 
 

Internet algemeen -Het woord radicaal is afkomstig van het Latijnse woord voor wortel en 
heeft verscheidene afgeleide betekenissen 
 
Synoniemen: 

• -drastisch 
• extreem 
• extreem links 
• extremist 
• extremistisch 
• progressief 
• radikaal 
• volkomen 

 
Boeken Zwarte horizonten: radicaal rechts in Europa 

Vander Velpen Jos, Leuven: Van Halewyck, 1995 
Artikels uit 
vaktijdschriften 

Rechts-radicaal 
Ryckewaert, H. (Compiler) 
In: Mensen onderweg., (1997) nr. 7, p. Info 223; 8 blz. 
1997 

Eindwerken Redoxactiviteit in farmaceutische grondstoffen: Screening van methoden 
Donckers, Katrien; Katholieke Hogeschool Kempen. Departement 
Gezondheidszorg en Chemie - Geel (Degree grantor) 

Onderzoeksliteratuu
r 

Cultuur: het radicaal-liberaal alternatief. S.I.: Provinciaal verbond der PVV 
jongeren s.d. 

Anderstalige 
bronnen 

Parents’ Perspectives on Radicalization: A Qualitative Study 
Sikkens, Elga ; San, Marion ; Sieckelinck, Stijn ; Winter, Micha 
Journal of Child and Family Studies, 2018, Vol.27(7), pp.2276-2284 [Peer 
reviewed tijdschrift] 

e-artikels Deradicaliseringsbeleid moet radicaal anders 
DeWereldMorgen.be-13 dec. 2018 
Het Vlaamse deradicaliseringsbeleid in het jeugdwelzijnswerk werkt 
contraproductief. Dat stellen onderzoekers van de Arteveldehogeschool 
in ... 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/13/deradicaliseringsbele
id-moet-radicaal-anders 
 
 

https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/drastisch
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/extreem
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/extreem%20links
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/extremist
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/extremistisch
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/progressief
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/radikaal
https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/volkomen
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=356930837&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=356930837&doc=32LIBIS_ALMA_DS51173087820001471&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&frbrRecordsSource=Primo+Local&frbrJtitleDisplay=&frbrIssnDisplay=&frbrEissnDisplay=&frbrSourceidDisplay=32LIBIS_ALMA_DS&frbg=&rfnGrpCounter=1&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&fctV=dissertations&ct=facet&rfnGrp=1&srt=rank&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&dum=true&vl(freeText0)=Radicaal&dstmp=1545206584374
http://dx.doi.org/10.1007/s10826-018-1048-x?frbrVersion=4
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/13/deradicaliseringsbeleid-moet-radicaal-anders
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/13/deradicaliseringsbeleid-moet-radicaal-anders
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/13/deradicaliseringsbeleid-moet-radicaal-anders


Beeldmateriaal 

 
 

  



Zoekwoord: extremistisch 

Internet algemeen Extremisme is een term die wordt gebruikt om ideeën 
of acties te beschrijven die volgens de critici ervan 
extreem zijn. Het woord extremisme wordt vaak 
gebruikt om een politieke ideologie te benoemen die 
ver van het politieke centrum of ver buiten het 
centrum van de maatschappij staat.  

Boeken Wie is er bang van de Islam? 
Kocak, Selahattin 
Gent: Borgerhoff & Lamberigts 2010 

Artikels uit vaktijdschrift The media image in islamic online propaganda 
Baugut, Philip, Neumann, Katharina 
Publizistik 2018, Vol.63(1), pp 73-95  

Eindwerken [PDF] 
politiek extremisme - UGent 
 
 
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/.../RUG01-
001392989_2010_0001_AC.p... 
 

  
Als we de literatuur van het politiek extremisme er op 
naslaan, vinden we 3 ... om ook iedereen te bedanken 
die me niet alleen bij dit eindwerk, maar ook bij mijn. 
 

Onderzoeksliteratuur WODC | 1759 - Vergelijkende analyse van islamitische 
en ... 
 
 
https://www.wodc.nl/.../vergelijkende-analyse-van-
islamitische-en-extreemrechtse-radi... 
 

  
 
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van 
een studie naar de onderzoeksliteratuur over 
islamitische en extreem-rechtse radicalisering in 
Nederland. 
 

Anderstalige bronnen / 
e-artikels De terrorismewetgeving is er ook voor rechts-

extremisten 
Trouw-23 nov. 2018 
De zaken tegen rechts-extremisten die verdacht 
worden van terrorisme, ... zijn geweld te gebruiken 
vanuit rechts-extremistisch gedachtengoed. 
https://www.trouw.nl/samenleving/de-
terrorismewetgeving-is-er-ook-voor-rechts-
extremisten~adaf3e55/ 
 
 

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/989/RUG01-001392989_2010_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/989/RUG01-001392989_2010_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/989/RUG01-001392989_2010_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/989/RUG01-001392989_2010_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/989/RUG01-001392989_2010_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/989/RUG01-001392989_2010_0001_AC.pdf
https://www.trouw.nl/samenleving/de-terrorismewetgeving-is-er-ook-voor-rechts-extremisten%7Eadaf3e55/
https://www.trouw.nl/samenleving/de-terrorismewetgeving-is-er-ook-voor-rechts-extremisten%7Eadaf3e55/
https://www.trouw.nl/samenleving/de-terrorismewetgeving-is-er-ook-voor-rechts-extremisten%7Eadaf3e55/
https://www.trouw.nl/samenleving/de-terrorismewetgeving-is-er-ook-voor-rechts-extremisten%7Eadaf3e55/
https://www.trouw.nl/samenleving/de-terrorismewetgeving-is-er-ook-voor-rechts-extremisten%7Eadaf3e55/


beeldmateriaal 

 
 

 

Stap 4 
Organisaties (hulp of dienstverlening) 
https://www.expoo.be/radicalisering 

Expoo is het expertisecentrum opvoedingsondersteuning. Je kunt er op hun site van alles vinden over 
radicalisering, jongeren die radicaliseren, waarom, hoe dat gebeurt en wat te doen als het gebeurt. 
Je kunt contact met de organisatie opnemen via telefoon, via de site en via mail. Ook hun adres staat 
op de site. Ze zijn gehuisvest in Brussel. De site is beschikbaar in Engels, Nederlands en Frans. 

 

http://www.vvsg.be/radicalisering/Paginas/default.aspx 

vvsg, voor een sterk lokaal bestuur. Ook op de site van deze organisatie zijn dingen terug te vinden 
over radicalisering, je kunt vragen stellen op de site. Hier vind je vooral de preventie voor 
radicalisering die verschillende steden toepassen. Dit is een meer politiek gezinde organisatie en niet 
zozeer over hoe je jongeren helpt of begeleid. Je vindt er telefoonnummers, fax, adres en 
openingsuren op de site. 

 

https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/radicalisering/draaiboe
k_radicalisering.pdf 

Jongerenwelzijn/ Welzijn in Vlaanderen. Het is niet de site die ik heb hier maar een draaiboek in PDF 
formaat. Het is een soort handleiding, als je het zo mag noemen, over hoe je omgaat met 
radicaliserende jongeren. De preventie, begeleiding en aanpak. 

 

http://www.vzwzijn.be/nieuws/bounce-preventie-van-radicalisering 

vzwZIJN is een beweging tegen geweld. Als organisatie kadert deze vzw zichzelf binnen Sociaal-
Cultureel Volwassenenwerk. Ze proberen initiatieven te ontwikkelen in Vlaanderen en Brussel en 
richten zich naar een breed publiek. 

Expoo: 

https://www.expoo.be/radicalisering
http://www.vvsg.be/radicalisering/Paginas/default.aspx
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/radicalisering/draaiboek_radicalisering.pdf
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/radicalisering/draaiboek_radicalisering.pdf
http://www.vzwzijn.be/nieuws/bounce-preventie-van-radicalisering


De site van Expoo is eerder zakelijk gebracht. Op hun banner staat een foto van een kind dat bellen 
blaast. Voor mij is dat een indicatie dat de site over kinderen jeugd of families gaat. Vanboven in het 
midden staat hun naam. I 
n de homepagina vind je een lijst met actuele artikels waar je op kunt klikken. Daarnaast staat een 
lijst met wat op hun agenda staat waar je ook verder op kunt doorklikken. Verder op je homepagina 
vind je een fotoslide met de thema’s eronder. Weer kun je erop klikken en kom je uit op de pagina 
van het thema dat je hebt aangeklikt. Er is ook een link te vinden naar de partners van Expoo. En aan 
de onderkant van de pagina vind je nog relevante links maar een plaatsje waar je je kunt inschrijven 
voor een nieuwsbrief en de link naar hun social media. 

Dan nog even terug naar de banner. Net boven de banner in de linkerbovenhoek vind je de knop om 
de taal te veranderen waardoor het zeer toegankelijk wordt voor een zeer groot publiek. Je vindt er 
ook een knop die je verder verwijst naar info over de organisatie zelf waaronder je ook contact 
gegevens vindt. Net onder de banner staat de knoppen voor alle pagina’s, te beginnen met de 
homebutton. Direct daarnaast staat de knop ‘thema’s’. Die vouwt open en dan kun je zo makkelijk 
het thema dat je nodig hebt aanklikken.  

Doorheen de site blijft de banner hetzelfde voor alle pagina’s. Daardoor krijgt de hele site hetzelfde 
gevoel. Er wordt niet veel gebruikt gemaakt van kleuren. Maar de foto op de banner is redelijk 
kleurrijk waardoor het waarschijnlijk moeilijk is om nog veel andere kleuren te gaan gebruiken. De 
kleuren die ze gebruiken zijn donkergrijs (bijna zwart) en dieprood. Als je een thema aanklikt krijgt de 
knop een lichtgrijze kleur. Verder staan de letters in de banner in het wit. Ook met het lettertype op 
de site werd niet veel geëxperimenteerd. Als bij al is de site redelijk simpel gehouden.  

 

Juridische documenten 
Het Masterplan 3 
quote: “Terreurbestrijding stond hoog op de agenda in 2016. Toch werd het jaar net zo goed 
gekenmerkt door andere uitdagingen. De sociale onrust in de gevangenissector kende zelfs een triest 
dieptepunt in de vernieling van het onthaal van de FOD Justitie. Net omdat de spanning toen zo hoog 
opliep, blijft het opmerkelijk en lovenswaardig dat dat pijnlijk incident het debat niet wist te 
ontsporen. Ondanks alles slaagden de partners erin om een sociaal akkoord te sluiten. Die afspraken 
zullen leiden tot een gevoelige versterking van het personeelsbestand, nog meer investeringen in 
infrastructuur en meer oog voor ondersteuning bij belangrijke veranderingen. Bovendien zorgt het 
groen licht voor het Masterplan III voor een sterke capaciteitsverhoging. De ambities van de FOD 
Justitie voor 2020 blijven hoog, net omdat ik weet tot wat we in staat zijn. Ook wanneer de 
omstandigheden moeilijk zijn. Geen beter bewijs daarvan dan de verhalen in dit jaarverslag.” 
Jean-Paul Janssens 
Jaarverslag van Federale Overheidsdienst Justitie  
Activiteitenverslag 2016 van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 04/07/2017 

 

  



Just 2020 
Quote: “Een jaar als 2015 bevestigt eigenlijk wat we al veel langer weten, maar nog te vaak negeren: 
samen staan we sterker. Als we informatie vlotter willen uitwisselen, moeten we kunnen rekenen op 
informatici, dossierbeheerders, magistraten én beleidsmakers. Een succesverhaal als e-Deposit 
bewijst dat het perfect kan. Ontmoetingen zoals de studiedagen rond JUST 2020 bewijzen dat ideeën 
delen, inspireert. Zeker als de middelen schaarser worden, is er geen betere incentive om de banden 
nog nauwer aan te halen en beter samenwerkingen te ontwikkelen. Wat kunnen we delen? Wat kan 
er eenvoudiger? Wat kunnen we beter? Geen dag waarop we die vragen niet moeten stellen. En niet 
enkel onder het mom van ‘la crise oblige’. Maar omdat het zo hoort. Met JUST 2020 voor ogen maar 
ook daarna willen wij dat Justitie de burger steeds meer op het voorplan zet opdat iedereen de 
dienstverlening krijgt die hen toekomt. De dagdagelijkse activiteiten van onze medewerkers dienen 
steeds aan dit label te worden getoetst.” 
Jean-Paul Janssens 
Jaarverslag FOD justitie 2015  

 

Vlaams beleid: actieplan radicalisering 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaams-beleid-actieplan-radicalisering 

PDF bestand: Conceptnota Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot 
extremisme en terrorisme. 

 

De maatschappelijke context: politiek/ beleid/ visie/ middenveld groeperingen 
Jean-Paul Janssens: Voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie 
Hij gaat de strijd aan tegen niet alleen terrorisme maar tegen geweld in het algemeen. Hij focust zich 
op terrorisme en radicalisering nog eens extra. Hij is begaan met het land, begaan met Vlaanderen en 
vindt dat we iets moeten doen. Hij pleit ook voor actie. Zijn actie is niet alleen voor België. Hij wilt 
proberen om alles zo vredevol mogelijk op te lossen. 

ZIJN in beweging tegen geweld. 
ZIJN is een vzw opgericht tegen geweld. Ze gaan vooral over familiaal en seksueel geweld maar 
nemen er radicalisering bij. Op hun site vind je artikels en teksten terug omtrent dit thema. Ze 
richten zich vooral op (kwetsbare) jongeren en hoe je kunt voorkomen dat ze radicaliseren. Hoe je 
daarmee om moet gaan, wat de tekenen zijn en vooral hoe je het in een vroeg stadium kunt 
voorkomen. 

  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaams-beleid-actieplan-radicalisering


 

Statistieken 
Eerst en vooral staan er tabellen in mijn basistekst die ik hier als eerste zal includeren. 

 

Deze tabel gaat over de geïnterviewde mensen en hun kinderen/ broers of zussen hun ideologieën. 

Ideology Total—
young 
respondents 

Involved 
in 
ideology 
at time of 
interview 

Former 
radicals 

Male Female Parents Siblings 

Extreme 
Islam 

26 24 2 13 13 14 3 

Extreme 
right-
wing 

13 8 5 12 1 8 3 

Animal 
rights 

6 5 1 2 4 4 0 

Extreme 
left-wing 

3 3 0 2 1 2 0 

Total 48 40 8 29 19 28 6 

 

  



 

Verder in de tekst vind je ook nog een tabel dat gaat over de reactie van de ouders tegenover de 
extreme ideologieën van hun kinderen 

Type of reaction Number of interviewees that 
mentioned this reaction 

Number of times that the 
reaction was mentioned 

Reject 45 115 

 Disagreement 39 64 

 Forbid 15 25 

 Incomprehension 22 27 

Ignore 51 162 

 Disassociate 14 21 

 Own choice 20 30 

 It will pass 17 22 

 Powerlessness 18 41 

 Reaction or ban does 
not help 

17 23 

 Other 20 33 

Applaud 37 55 

Discuss 23 45 

 

Ik vind het persoonlijk zeer nuttig dat er in de tekst een soort schema/ tabel is die hun info even 
visualiseert. 

  



Dan heb ik deze gevonden op het internet: 

 

Deze diagram heb ik gevonden in een artikel genaamd: ‘De meeste moslims zijn géén terrorist maar 
alle terroristen zijn wel moslims’. Dit heb ik online gevonden op Levantijse berichten.  
https://johannanouri.wordpress.com/2010/01/30/de-meeste-moslims-zijn-geen-terrorist-maar-alle-
terroristen-zijn-wel-moslim/ 

Hier ben ik opgekomen door in google afbeeldingen te zoeken op ‘radicalisering statistiek’. Dat heb ik 
op de link naast de afbeelding geklikt. 

  

https://johannanouri.wordpress.com/2010/01/30/de-meeste-moslims-zijn-geen-terrorist-maar-alle-terroristen-zijn-wel-moslim/
https://johannanouri.wordpress.com/2010/01/30/de-meeste-moslims-zijn-geen-terrorist-maar-alle-terroristen-zijn-wel-moslim/


 

Deze tabel gaat niet zozeer over radicalisering maar over de schoolgaande jeugd. Er werd onderzocht 
hoeveel van de leerlingen Nederlands als moedertaal heeft. Er werd gekeken in welke mate dit is 
veranderd sinds de vluchtelingenstroom.  
http://www.hildecrevits.be/nl/onderwijs-stelt-voor-een-virtueel-vergrootglas-om-te-zoomen-op-
onze-schoolgaande-jeugd 

Dit heb ik op dezelfde manier gevonden als de vorige tabel. 

 

Verder heb ik op Limo en google nog artikelen en boeken teruggevonden die de cijfers weergeven 
maar niet in een tabelvorm. 

  

http://www.hildecrevits.be/nl/onderwijs-stelt-voor-een-virtueel-vergrootglas-om-te-zoomen-op-onze-schoolgaande-jeugd
http://www.hildecrevits.be/nl/onderwijs-stelt-voor-een-virtueel-vergrootglas-om-te-zoomen-op-onze-schoolgaande-jeugd


Stap 5 
Besluit van deze SADAN opdracht 

Deze opdracht was meer werk dan ik had gedacht. Ik weet dat ik niet zo goed met de computer kan 
werken en dat iets specifieks zoeken voor mij vaak een uitdaging is maar als ik me er even op toespits 
lukt het me wel. De APA normen vergeet ik steeds, gelukkig kun je die terugvinden op Toledo en 
online. Verder vond ik deze opdracht moeilijk omdat ik niet zo goed ben in logisch redeneren. Ik ben 
veel beter in abstract denken en fantaseren. Ik volg ook helemaal het nieuws niet dus ben ik niet heel 
goed mee in het thema radicaliseren. Alles wat ik vond was dus relatief nieuwe info. Ik begreep eerst 
niet waarom we deze opdracht moesten doen maar eens ik bezig was kwam ik tot de realisering. In 
mijn vorige opleiding moest ik een gelijksoortige opdracht maken. 

De tekst die ik heb gebruikt had 4 auteurs die elk op zich bezige bijtjes waren dus over hen vond ik 
makkelijk info. Ik zal zeker Limo blijven gebruiken. Het is een zeer handige zoekmachine om 
wetenschappelijk teksten en artikels terug te vinden. En er staat ook bij waar je het kunt krijgen. Je 
bent ook zeker dat de info zal kloppen die je op Limo vind. Ik zal me ook nog verder toespitsten op de 
APA-normen zodat ik die eens echt onder de knie krijg. 

Evy Deschagt 

Groep 7 
Informatievaardigheden 
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