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STAP 1 Algemene onderwerpsverkenning 
1BaTP | A3 | Groep 7 

Trefwoorden 

 

Bron: Google: Wikipedia. 

Trefwoorden in tabel vorm 

Terrorisme (Google) 

SOORT BRON ZOEKTERM GOOGLE AANTAL 
Google Search Terrorisme 20.300.000 
Nieuws Terrorisme 7.750.000 
Video Terrorisme 3.560.000 
Boeken Terrorisme 342.000 
Statistieken Terrorism statistics 116.000.000 

Terrorisme (Yahoo) 

SOORT BRON ZOEKTERM YAHOO AANTAL 
Yahoo Search Terrorisme 2.630.000 
Nieuws Terrorisme 14 
Statistieken Terrorism statistics 9.280.000 

RADICALISERING

Extreem 
gedrag

Extreme 
gedachten

Extrimistisch

Deviant gedrag

Identiteitscrisis

Terrorisme

Geweld

IS
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è Conclusie: tussen Google en Yahoo geeft Google veel meer informatie weer. 

LIMO 

Terrorisme 

SOORT BRON ZOEKTERM LIMO AANTAL 
Totaal Terrorisme 3.699 
Artikels Terrorisme 2.162 
Boeken Terrorisme 1.362 
Eindwerken Terrorisme 112 
Tijdschriften Terrorisme 10 

C.R.A.P.-test 

Artikel: “Terrorisme in Filosofie” 
Currency: de bron werd gemaakt in 2017. 
Reliability: er wordt verwezen naar de bron ‘catalogue’. Het is een samenwerking van deskundigen. 
Authority: ‘In Filosofie’ is een twee maandelijkse tijdschrift. 
Point of view: het artikel is gemaakt om mensen te informeren. Het is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in filosofie. Er 
wordt geen reclame gemaakt. 
è Conclusie: ik vond de precieze auteur niet terug wat het toch wel wat minder betrouwbaar maakt. Maar het tijdschrift is wel 

daadwerkelijk een bestaand tijdschrift. 

Artikel: “Radicalisering” 
Currency: de bron werd gemaakt in 2017. 
Reliability: er wordt verwezen naar ‘Springer Science & Business Media B.V’. 
Authority: de auteur is Eva Prins. Zij werkt in de geestelijke gezondheidszorg dus ze weet waarover ze spreekt. 
Point of view: het is geschreven om mensen te informeren. Het doelpubliek is gewoon alle geïnteresseerden. Er wordt ‘soort van’ 
reclame gemaakt van een film. 
è Conclusie: ik kon op alles een antwoord geven wat deze bron betrouwbaar maakt. 
 

Boek: “De lokroep van IS: Syriëstrijder en (de)radicalisering” 
Currency: de bron werd gemaakt in 2015. 
Reliability: het komt uit een ‘catalogue’. Het gaat eerder over de auteur zijn mening, over hoe de overheid hiermee omgaat, enz. 
Maar het is wel bruikbaar want soms worden er feiten weergegeven. 
Authority: een heleboel mensen hebben samengewerkt om dit boek te schrijven, maar de editor is Patrick Loobuyck. Patrick is 
een professor en deskundige. 
Point of view: het is geschreven om mensen in te lichten over de situatie, te informeren. Het doelpubliek is terug 
geïnteresseerden. 
è Conclusie: hier vond ik niet direct bronnen terug, om te weten of het objectief of subjectief is. Alle andere vragen kon ik wel 

beantwoorden. 
 

Het artikel ‘Radicalisering’ is dus het meest betrouwbaar van de drie bronnen. 

Kritische terugblik 

Het zoekproces verliep eigenlijk wel vlotjes. Het was even uitzoeken wat ik precies moest doen, maar uiteindelijk heb ik het 
gevonden (hoop ik). Ik vind de trefwoorden die ik heb gebruikt goed, want het zijn interessante trefwoorden en alles rond deze 
trefwoorden is breed. Over de auteurs vond ik op Limo niet terug wie ze precies zijn. Maar ik heb er wel op kunnen antwoorden 
omdat ik de auteurs heb opgezocht in Google. 
è Conclusie: ik denk dat ik wel weet wat ik aan het doen ben. 

Onderzoeksvragen 

o Hoe denkt de gemiddelde Vlaming over radicalisering, weten ze wat het is? 
o Waarom kiezen mensen voor terreur? Door verdriet? Kwaadheid? Psychopaat? 
o Hebben de mensen nu meer angst voor hun omgeving en vooral wanneer ze in contact komen met de islam? 
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o Willen mensen een strengere wetgeving op vlak van radicalisering? 
o … 
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STAP 2 De basistekst 

Bronvermelding 

LIMO: HOOFDSTUK UIT BOEK 
Spee, I., & Reitsma, M. (2015). Achtergrondinformatie. In I. Spee, M. Reitsma Puberaal, lastig of radicaliserend? (pp. 6-15). Den 
Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Bronvermelding BIS 

Ine Spee en Maartje Reitsma vermelden “een belangrijk aspect van de voedingsbodem voor radicalisering is betrokkenheid bij 
internationale ontwikkelingen, met name de onrust en het ervaren onrecht in de Arabische wereld. De sterke groei van het 
jihadisme in Nederland kan alleen begrepen worden binnen deze context. De recente Arabische opstanden, de groei van 
jihadistische strijdgroepen en de bereikbaarheid van jihadgebieden maken dat jihadisten uit Europa zich hierbij makkelijk 
aansluiten.” (AIVD, 2014, p.8). 

Context 

De tekst komt uit een hoofdstuk van een boek, namelijk ‘Puberaal, lastig of radicaliserend?’. De verantwoordelijken (auteurs) zijn 
Ine Spee en Maartje Reitsma. Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Met dank aan Elleke Ketelaars (KPC groep), Henriëtte Hoogendorp (IVP), diverse schoolleiders, leerkrachten en 
schoolagenten. 
 
Het is voor mensen met vragen over radicalisering. Hoe ziet u wat radicalisering is? Misschien is het eerder pubergedrag dan 
radicalisering. Daarnaast is dit ook natuurlijk voor mensen die gewoon interesse hebben in dit onderwerp. 

Verneem meer over de auteur 

Ine Spee en Maartje Reitsma schreven in samenwerking deze tekst. De bron komt uit het AIVD (ministerie van onderwijs, cultuur 
en wetenschap). 
 
Ine Spree is een crisisadviseur uit Nederland. Ze werkt bij het IVP. Op de website van IVP vindt u bij het tabblad ‘IVP Accent’ een 
link ‘radicalisering’. Bij IVP ondersteunt ze organisaties als het gaat om psychosociale ondersteuning na schokkende 
gebeurtenissen. Daarnaast is ze een ambassadeur in sociale veiligheid en adviseur polarisatie en radicalisering. 
 
Maartje Reitsma heeft haar eigen website en is haar eigen baas (http://www.vanuitdebedoeling.nl/). Ze is een praktijkgericht 
participatief onderzoeker, opleider. Daarnaast is ze ook een ‘tijdelijke externe partner’ van onderwijs. 

Structuur 

Ze maken gebruik van lange zinnen, maar dat maakt het meer duidelijk over wat ze het precies hebben. De structuur, lay-out is 
heel goed. Voldoende alinea’s, witregels en duidelijke tussentitels, illustraties… Er is een inhoudstafel, een literatuurlijst en zelfs 
een bijlage. 
 
Daarnaast denk ik wel dat ze het niet zo goed gecontroleerd hebben, de lay-out. Want alle pagina’s beginnen vanboven helemaal 
wit voor de tekst begint. Er werd misschien gebruik gemaakt van enters i.p.v. ‘section, page breaks’. Wanneer je erna dingen wilt 
toevoegen zorgt het ervoor dat je niet meer denkt aan de enters die je eerder had toegevoegd voor een nieuwe pagina. Maar 
natuurlijk kan het ook bewust zijn, maar ik zou niet echt weten waarom. 
 
Ze hebben een literatuurlijst wat de bronnenlijst is. Het is zeer duidelijk en het is op een correcte manier gemaakt (alfabetisch, bij 
sommige bronnen worden er verwijzingen naar pagina’s gemaakt, er staat overal een punt na de referentie en de tabulaties zijn 
ook inorde). 
Er worden ook voetnoten gebruikt om moeilijke woorden uit te leggen. 
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Diverse info 

Lijst van organisaties/diensten/voorzieningen 

ORGANISATIE CONTACTGEGEVENS ALGEMENE WERKING DOELGROEP 
Inspectie (Federale 
Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid - Sociale 
Inspectie) 
 

Voorstraat 43, 3500 Hasselt  
Telefoon 011 35 08 20 
 

o Controle van werkgevers inzake sociale zekerheid, vakantiegeld, 
sociale documenten, arbeidsongevallen, arbeids- en 
verblijfsvergunningen en zwartwerk. 

o Controle van het statuut (werknemer of zelfstandige). 
o Controle op buitenlandse ondernemingen inzake sociale zekerheid 

(o.a. detacheringen). 
o Het verschaffen van inlichtingen aan werkgevers en werknemers 

over bovengenoemde materies. 

Werknemers en werkgevers. 
 

Jeugdzorg (Jeugdzorg - 
Begeleidingstehuis voor 
Bijzondere Jeugdzorg 
Liaan) 

Weefstraat 30, 9810 Eke 
Telefoon 09 282 71 44 
E-mail liaan@jeugdzorg.be 
 

o Begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdzorg, categorie 1: 
langdurige residentiële begeleiding in 4 units: 

o Één unit voor tienerjongens vanaf 10/12 tot 18 jaar. 
o Één unit voor tienermeisjes vanaf 10/12 jaar tot 18 jaar. 
o 1 gemengde leefgroep 3 tot 12 jaar. 

o Methodieken: Ter Horst, Kok, Patterson, Nagy 
o Liaan biedt de modules "verblijf", "kamertraining", 

"contextbegeleiding" en "contextbegeleiding in functie van 
autonoom wonen", TCK studiowonen en aanbod module CBAW-
contextbegeleiding in functie van autonoom wonen aan. 

Meisjes en jongens tussen 3 
en 18 jaar en hun gezinnen in 
een problematische 
opvoedingssituatie die tijdelijk 
niet meer thuis kunnen 
wonen 
 

Maatschappelijk werk 
(Christelijke Mutualiteit 
Limburg - Dienst 
Maatschappelijk Werk 
Nieuwerkerken) 

Nieuwesteenweg 14, 
3850 Nieuwerkerken 
Telefoon 011 28 02 81 
Online http://www.cm.be 
E-mail zorglijn.limburg@cm.be 
 

o De dienst Maatschappelijk Werk informeert je over de sociale 
regelgeving, organiseert thuiszorg en begeleid je bij langdurige 
zorgsituaties. Samen met jou en jouw omgeving zoeken we naar de 
beste hulp. 

o De dienst Maatschappelijk Werk vervult volgende functies: 
o Algemeen maatschappelijk werk; 
o Indicatiestelling in kader van de Vlaamse Zorgverzekering; 
o Erkend multi-disciplinair team VAPH of IJH. 

o Je kunt bij ons terecht voor: 
o Informatie en advies over thuiszorg; 
o Informatie en advies over diensten, financiële en sociale 

voordelen; 
o Bespreking van noden op langere termijn; 
o Onderzoeken van de zorgbehoevendheid; 
o Inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het 

aanpassen van je woning; 

Personen en hun netwerk die 
geconfronteerd worden met 
handicap en/of ziekte in hun 
thuissituatie. 
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o Oplossingen als thuiszorg moeilijk of niet meer mogelijk is; 
o Inschalen van de zorgbehoefte om eventueel recht te 

bekomen op de vergoeding van de Vlaamse 
Zorgverzekering; 

o Samenstellen van een dossier voor het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH) of Integrale 
Jeugdhulpverlening (IJH) met het oog op het verwerven 
van een tussenkomst in hulpmiddelen of toegang tot 
opvang in een zorgvoorziening. 

o Indien nodig verwijzen we je door voor de juiste hulp. 
o De aangeboden hulp- en dienstverlening is gratis. 

Moskee 
(Moskeevereniging 
Arrahman) 
 

Nijvelsesteenweg 341, 1500 Halle 
Telefoon 0486 27 43 02 
E-mail moustapha.akkouh@telenet.be 

De organisatie wil: 
o Een gebedsplaats inrichten Koranlessen en Arabische lessen 
o Organiseren wil in de nabije toekomst activiteiten voor jongeren 

organiseren waaronder multiculturele bijeenkomsten. 
o Richt Koranlessen en Arabische lessen in en wil in de nabije 

toekomst activiteiten voor jongeren organiseren waaronder 
multiculturele bijeenkomsten. 

Open voor iedereen, maar de 
werking is vooral gericht op 
moslims 
 

Politie (Politiezone Polder - 
Politieteam Kortemark) 

Stationsstraat 47, 8610 Kortemark 
Telefoon 051 59 15 60 
101 
Online 
http://www.politiezonepolder.be 
http://www.lokalepolitie.be/5460 
E-mail 
PZ.Polder.Wijk.Kortemark@police.belgium.eu 

De politie staat in voor de politiezorg binnen de gemeenten. 
 

Burgers. 

 

Lijst van specialisten 

NAAM UITLEG FOTO 
Bertjan Doosje Prof. dr. Bertjan Doosje werkt bij de afdeling Sociale 

Psychologie en bij de afdeling ‘Politcal Science’, Universiteit 
van Amsterdam in Nederland. Hij bekleedt de Frank Buijs-
leerstoel over 'Sociale spanningen en integratie', 
gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Verwey-Jonker Instituut (Utrecht) en 
MOVISIE (Utrecht). Bertjan's onderzoeksinteresses zijn: 
* Radicalisatieprocessen;  
* Antecedenten en gevolgen van politiek vertrouwen;  
* Inkomensongelijkheid en relaties met vertrouwen;  

 
(www.researchgate.net) 
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* Bedreigde dreiging als gevolg van terrorisme;  
* Emoties in intergroepscontexten;  
* Acculturatie van etnische minderheden;  
* ‘Terror Management Theory’;  
* Sociale identiteitstheorie. 

Edwin Bakker Edwin Bakker is een Nederlands hoogleraar en terrorisme 
deskundige. Hij is directeur van het ‘Centre for Terrorism 
and Counterterrorism’ (CTC) van de Universiteit 
Leiden - Campus Den Haag en hoogleraar ‘(Counter-
)Terrorism Studies’. Hij bekleedt ook de functie van Research 
Fellow aan het ‘International Centre for Counter 
Terrorism’ in Den Haag. 

 
(Wikipedia) 

Joop van der Pligt Joop van der Pligt (1951-2015) was een hoogleraar sociale 
psychologie. Hij promoveerde aan de Universiteit van 
Londen. Vervolgens werkte hij voor het Institute of 
Environmental Studies van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, de Universiteit van Exeter en de Universiteit van 
Amsterdam. Hij was gasthoogleraar aan de universiteit van 
Surrey (VK). Joop stierf onverwachts op 9 januari 2015. 
 
Zijn onderzoek richtte zich op risicoperceptie en de 
aanvaardbaarheid van risico's. Zowel 
gezondheidsgerelateerde risico's als grootschalige 
groepsrisico's kregen veel aandacht in zijn onderzoek. Samen 
met Frenk van Harreveld bestudeerde hij oorzaken en 
gevolgen van attitudinale ambivalentie. Zijn onderzoek 
richtte zich ook op risicocommunicatie en de impact ervan 
op zowel de aanvaardbaarheid van risico's als 
gedragsverandering. 

 
(www.uncertaintylab.nl) 

Maartje Reitsma Naast praktijkgericht participatief onderzoeker is ze ook 
inspirator, motivator, luis in de pels en creatieve geest.  
 

 
(Linked In) 
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Magda Stouthamer-Loeber Magda is vanaf het begin betrokken bij de Life History 
Studies-groep. Ze voltooide haar M.A. in Nederland en haar 
Ph.D. in ‘Psychology’ aan Queens University in Kingston, 
Ontario, Canada. Ze publiceerde veel over de Pittsburgh 
Youth Study, met name op het gebied van hulpzoeken en 
kindermishandeling. Momenteel werkt ze aan positieve 
resultaten, namelijk ‘desistance’ en goed aangepaste jonge 
mannen. Ze was betrokken bij veel van de deelonderzoeken 
en werkte samen met onderzoekers van de Pittsburgh Youth 
Study. 

 
(uk.sagepub.com) 

Lijst met vaktermen 

VAKTERM BETEKENIS 
Devies Kernachtige uitspraak over hoe je in het leven staat 
Extremisme  De benaming van het fenomeen waarbij personen of groepen op buitenparlementaire wijze 

over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen om politieke 
besluitvorming te beïnvloeden. 

Jihad Een islamitische term, in de islamitische traditie meestal uitgelegd als ‘een inspanning voor 
een verdienstelijk doel’. Het heeft in eerste aanleg een ethische betekenis: de mens heeft de 
goddelijke op- dracht zich in te spannen tegen het kwaad in zichzelf. Een tweede betekenis is 
het zich inspannen in het belang van de islam en de geloofsgemeenschap. Een derde 
betekenis is die van een gewapende strijd. 

(Mondiaal) jihadisme Een ideologische stroming binnen de politieke islam die op basis van een speci- fieke 
invulling van de salafistische leer, en op basis van het gedachtegoed van Sayyid Qutb, door 
middel van een gewapende strijd (jihad) streeft naar een mondiale heerschappij van de islam 
en de heroprich- ting van de Islamitische Staat (kalifaat).  

Polarisatie Politiek: het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen 
tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen ...  

Proactief Dingen ondernemen die een later doel dienen 
Radicalisering  Een geesteshouding waarmee de bereidheid wordt aangeduid om de uiterste conse- quentie 

van een denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten. 
Die daden kunnen maken dat op zichzelf hanteerbare tegenstellingen escaleren tot een 
niveau waarop ze de samenleving ontwrichten doordat er geweld aan te pas komt, het tot 
gedrag leidt dat mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt, of doordat groepen zich afkeren 
van de samenleving.  
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Lijst met soorten bronnen 

BRON SOORT BRON 
AIVD (2014). Transformatie van het jihadisme in Nederland: Zwermdynamiek en nieuwe 
slagkracht. Den Haag: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

(Online) artikel 

Bie, J. de, Poot, C. de, Leun, J.P. van der (2013) Illegaal verblijvende moslimmigranten in 
jihadistische samenwerkingsverbanden. Tijdschrift voor Criminologie 2; 55: 155 - 174. 

Tijdschrift 

(Denk bijvoorbeeld aan de ‘meer-of-minder Marokkanen’ uitspraak van Geert Wilders, of de 
aanslagen in Parijs in 2015) 

Citaat 

Verhoeven, S. (2012). De school als oefenplaats voor democratie. Dissertatie. Utrecht: 
Universiteit Utrecht.  

Boek (PDF) 

Wolf, A. de & B. Doosje (2010) Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse. 
Amsterdam: SWP Uitgeverij 

Boek 

 

Top 5 
1 = meest interessant | 5 = minst interessant 

NR BRON WAAROM? 

5 
(Denk bijvoorbeeld aan de ‘meer-of-minder Marokkanen’ uitspraak van Geert Wilders, of 
de aanslagen in Parijs in 2015) 

Het is een uitspraak van een politicus, en politiek interesseert mij helemaal niet. 

4 
AIVD (2014). Transformatie van het jihadisme in Nederland: Zwermdynamiek en nieuwe 
slagkracht. Den Haag: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

Het gaat over Nederland, wat ik minder interessant vind dan in eigen land. 

3 Verhoeven, S. (2012). De school als oefenplaats voor democratie. Dissertatie. Utrecht: 
Universiteit Utrecht. 

Hier trekt de titel mij vooral aan, het lijkt me zo vreemd om kleine kinderen als 
‘vertegenwoordigers’ te zien die met elkaar ‘concurreren’. 

2 Bie, J. de, Poot, C. de, Leun, J.P. van der (2013) Illegaal verblijvende moslimmigranten in 
jihadistische samenwerkingsverbanden. Tijdschrift voor Criminologie 2; 55: 155 - 174. 

Mijn zus heeft criminologie gestudeerd en door haar kreeg ik daar ook interesse in. Dus de 
bron (tijdschrift) alleen al trekt mij aan. 

1 Wolf, A. de & B. Doosje (2010) Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse. 
Amsterdam: SWP Uitgeverij 

Ik ben erg geïnteresseerd in dit onderwerp en een psychologische analyse lijkt me erg 
interessant om er meer over te weten te komen. 
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STAP 3 Beschikking krijgen en meer zoeken 

De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit de basistekst 
BRON VINDPLAATS 

Prudon, P. & B. Doosje (2015). Radicalisering: een analyse in 

termen van sekten. De Psycholoog, Maandblad Nederlands 
Instituut van Psychologen 50; 2: 24 - 30. 

LIMO: 

KU Leuven: Bibliotheken Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen (PBIB) 

AIVD (2014). Transformatie van het jihadisme in Nederland: 
Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht. Den Haag: Algemene 

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

Website: 

AIVD 
(https://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2014/06/30/tr

ansformatie-van-het-jihadisme-in-nederland) 

Verhoeven, S. (2012). De school als oefenplaats voor 
democratie. Dissertatie. Utrecht: Universiteit Utrecht. 

Website: 

NCDO 
(http://www.ncdo.nl/sites/default/files/Verhoeven-

school%20als%20oefenplaats%20democratie.pdf) 

Bie, J. de, Poot, C. de, Leun, J.P. van der (2013) Illegaal 

verblijvende moslimmigranten in jihadistische 

samenwerkingsverbanden. Tijdschrift voor Criminologie 2; 55: 

155 - 174. 

LIMO: 

VIVES Campus Kortrijk 
Bib 1e verdieping 

361.418   

Wolf, A. de & B. Doosje (2010) Aanpak van radicalisme. Een 
psychologische analyse. Amsterdam: SWP Uitgeverij 

LIMO: 

Odisee Campus Brussel: Bibliotheek Sociaal-agogisch werk 
327.5 G 

AIVD. (2004) Van dawa tot jihad. De diverse dreigingen van de 
radicale islam tegen de democratische rechtsorde. Den Haag: 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.  

Website: 

Kennisplein 
(https://www.kennisplein.be/Documents/notavandawatotjiha

d.pdf) 

Christmann, K. (2012) Preventing Religious Radicalisation and 

Violent Extremism: A Systematic Review of the Research 
Evidence. Youth Justice Board for England and Wales.  

Website: 

Safecampuscommunities 
(http://www.safecampuscommunities.ac.uk/uploads/files/201

6/08/yjb_preventing_ 

violent_extremism_systematic_review_requires_uploading.p

df) 

Davies, L. (2008). Educating against extremism. Stoke on 

Trent, UK: Trentham Books. 
LIMO: 

“Full text beschikbaar op: Springer Standard Collection 

Beschikbaar van 1997” 

Website: 

Springer 
(https://link.springer.com/article/10.1007/s11159-008-9126-

8) 

Delfos, M. (2004). Communiceren met pubers. Paper bij een 

symposium in de abdij van Postel.  
LIMO: 

Odisee Campus Brussel: Bibliotheek Lerarenopleiding 
433 DELF 

Horgan, J. (2008) ‘From Profiles to Pathways and Roots to 
Routes: Perspectives from Psychology on Radicalization into 

Terrorism’, The Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, 618 (1), pp.80–94.  

Website: 

Sage Journals 
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002716208

317539) 

Kassenberg, A. (2002). Wat scholieren bindt: sociale 

gemeenschap in scholen. Dissertatie. Groningen: Universiteit 

van Groningen.  

LIMO: 

KU Leuven Bibliotheken: Sociale Wetenschappen (SBIB) 
316.334.1 O 4 KASS 

Loeber, R., Slot, W. & Stouthamer-Loeber, M. (2008). A 
cumulative developmental model of risk and promotive 
factors. 

In: R. Loeber, W. Slot, P.H. van der Laan & M. Hoeve, M. (red.) 

Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency 
and effective interventions. Ashgate: Ashgate Press.  

Website: 

Researchgate 
(https://www.researchgate.net/publication/279605228_A_Cu

mulative_developmental_model_of_risk_and_promotive_fact

ors) 

Moors, J. & Reek Vermeulen van den, E. (2010) 

Voedingsbodem voor radicalisering bij kleine etnische groepen 
Website: 

Researchgate 
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in Nederland. Deelrapport literatuurstudie. Universiteit van 

Tilburg.  
(https://www.researchgate.net/publication/317342063_Voed

ingsbodem_voor_radicalisering_bij_kleine_etnische_groepen

_in_Nederland_Een_verkennend_onderzoek_in_de_Somalisc

he_Pakistaanse_Koerdische_en_Molukse_gemeenschappen_

Deelrapport_literatuuronderzoek) 

NCTV (2014). Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. 

Overzicht maatregelen en acties. Den Haag: Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid/Pettigrew, T. F. & Tropp, L. R. 

(2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. 

Journal of personality and social psychology, 90(5), 751-783.  

Website: 

Rijksoverheid 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/

08/30/actieprogramma-integrale-aanpak-jihadisme) 

Pligt, J. van der & Koomen, W. (2009). Achtergronden en 
determinanten van radicalisering en terrorisme. Amsterdam: 

Universiteit van Amsterdam.  

Website: 

WODC 
(https://www.wodc.nl/binaries/1657_Volledige_tekst_tcm28-

70139.pdf) 

Auteurs van de basistekst 

Andere werken van de auteurs 

Werken met hetzelfde thema (radicalisering)! 

AUTEUR ANDER WERK BRON 

Bertjan Doosje Interventies voor deradicalisering : evaluaties en 

ethische aspecten 

Doosje, B. (2013). Interventies voor deradicalisering: 

evaluaties en ethische aspecten. In Tijdschrift voor 
Veiligheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 

Edwin Bakker Forecasting Terrorism: The Need for a More 

Systematic Approach 

Bakker, E. (2012). Forecasting Terrorism: The Need 

for a More Systematic Approach. In Journal of 
Strategic Security (pp. 69-84). 

Joop van der Pligt Radicalisering en radicale groepen Pligt, J. (2009). Radicalisering en radicale groepen. In 

Tijdschrift voor Criminologie. Den Haag: Boom 

Juridische Uitgevers. 

Sterauteurs 

AUTEUR ANDER WERK VINDPLAATS BRON 

Bertjan Doosje Radicalisering en terrorisme LIMO: 

VIVES Campus Kortrijk 
Bib 1e verdieping 

361.418 

Doosje, B. (2016). Radicalisering 

en terrorisme. In Justitiële 
Verkenningen. Den Haag: Boom 

Lemma. 

Increasing self-esteem and 

empathy to prevent violent 

radicalization: a longitudinal 

quantitative evaluation of a 

resilience training focused on 

adolescents with a dual identity 

LIMO: 

Full text beschikbaar op: Wiley 

Online Library Database Model 

2018 

Doosje, B. (2015). Increasing self-

esteem and empathy to prevent 

violent radicalization: a 

longitudinal quantitative 

evaluation of a resilience training 

focused on adolescents with a 

dual identity. In Journal of 
Applied Social Psychology (pp. 
400-411). 

Determinants of Radicalization of 

Islamic Youth in the Netherlands: 

Personal Uncertainty, Perceived 

Injustice, and Perceived Group 

Threat 

 

LIMO: 

Full text beschikbaar op: Wiley 

Online Library Database Model 

2018 

 

Doosje, B. (2013). Determinants 

of Radicalization of Islamic Youth 

in the Netherlands: Personal 

Uncertainty, Perceived Injustice, 

and Perceived Group Threat. In 

Journal of Social Issues (pp. 586-
604). 

Edwin Bakker Forecasting Terrorism: The Need 

for a More Systematic Approach 

LIMO: 

Link naar document online 

Bakker, E. (2012). Forecasting 

Terrorism: The Need for a More 

Systematic Approach. In Journal 
of Strategic Security (pp. 69-84). 
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Terrorisme- en 

radicaliseringsstudies 

 

LIMO: 

VIVES Campus Kortrijk 
Bib 1e verdieping 

361.418 

Bakker, E. (2017). Terrorisme- en 

radicaliseringsstudies. In Justitiële 
Verkenningen. Den Haag: Boom 

Lemma. 

Terrorisme LIMO: 

KU Leuven: Bibliotheken Sociale 
Wetenschappen (SBIB) 
327.5 G BAKK 

Bakker, E. (2016). Terrorisme. 
Amsterdam: Amsterdam 

University Press. 

Het colofon als snelle info 

“De school als oefenplaats voor democratie”: Sofie Verhoeven 

Sofie Verhoeven vermeld dat ze terugkijkt op een onvergetelijke en intense tijd waarin ze haar visie op opvoeding, onderwijs en 

onderzoek heeft kunnen vormen. Het was een afwisselende tijd, met periodes van programmaontwikkeling, dataverzameling, 

reflectie, projectcoördinatie en ten slotte een lange periode van schrijven. 

 

Ze bedankt allerlei personen die op verschillende manieren een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het 

proefschrift. Zoals de hulp van haar promotoren en haar man… 

 

De voor- en achterflap zijn wit. Op de voorflap staat de titel, haar naam en het volgende: “Een mixed-methods 

evaluatieonderzoek naar de werkzaamheid van een schoolbreed programma voor democratische burgerschapsvorming in de 

basisschool.” 

Buiten de basistekst 

Boeken 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Terrorisme LIMO 1.368 Hibbert, A. (2003). Terrorisme. 

Leidschendam: Biblion. 

Deviant Gedrag LIMO 47 Dijck, C. (1986). Adolescentie: 

identiteitsontwikkeling, sexuele 
ontwikkeling, sociale 
ontwikkeling, deviant gedrag. 

Gent: Sint-Lucas Beeldende 

Kunst. 

Radicalisering LIMO 75 Pauwels, L. (2018). 

Radicalisering. In Fatik, 
tijdschrift voor strafbeleid en 
gevangeniswezen. Gent: Liga 

voor Mensenrechten 

Artikels uit VAKtijdschriften 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Terrorisme LIMO 10 (1992). Studies in conflict and 
terrorism. London: Taylor & 

Francis. 

Geweld LIMO 21 Gyula, O. Geweld tegen 
christenen. 's-Hertogenbosch: 

Kerk in nood/Oostpriesterhulp. 

Islam LIMO 78 (1995). Medieval encounters: 

Jewish, Christian, and Muslim 
culture in confluence and 
dialogue. Leiden: Brill Academic 

Publisher. 
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Eindwerken 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Terrorisme LIMO 113 Buysse, M. (2017). Recente 
maatregelen als gevolg van 
terrorisme. Katholieke 

Hogeschool VIVES Brugge. 

Deviant Gedrag LIMO 15 Huussen, A. (1991). Rituele 

sancties op deviant gedrag. In 

Low Countries Historical Review 
(pp. 262 – 263). 

Radicalisering LIMO 13 Bequoye, A. (2017). In de kijker: 

radicalisering. Torhout: 

Katholieke Hogeschool VIVES 

Torhout. 

Onderzoeksliteratuur 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Terrorisme LIRIAS 113 Dubois, T. (2011). Terrorisme 
geanalyseerd: een longitudinaal 
onderzoek naar trends in 
terrorisme. Katholieke 

Hogeschool Zuid-West-

Vlaanderen. 

Deviant Gedrag LIRIAS 15 Goossens, W. (1979). Sociologie 

en deviant gedrag: een studie 
van de verschillende concepties 
van deviant gedrag in de 
sociologie. 

Radicalisering LIRIAS 13 Bielde, M. (2017). Radicalisering 

in de klas: Literatuurstudie naar 
welke mate onderwijs de 
triggerfactoren tijdens de 
identiteitsontwikkeling bij 
jongeren met een 
kwetsbaarheid voor 
Islamistische radicalisering 
preventief kan aanpakken. 

Antwerpen: Thomas More 

Antwerpen. Opleiding TP. 

Digitale anderstalige bronnen 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Terrorism LIMO Boeken: 2.983 Gus, M. (2017). Essentials of 

terrorism: Concepts and 
controversies. Thousand Oaks, 

California: SAGE Publications. 

Deviant Behavior LIMO Verzamelwerken: 134 Drugsbeleid, Adviescomissie. 

(2009). 

Verslavingsproblematiek 

jongeren verknoopt met ander 

deviant gedrag. In Verslaving 
(pp. 19-28). 

Radicalization SPRINGER Vaktijdschriften: 1.636 Chester, F. (2001). The 

radicalization of school reform. 

In Society (pp. 58-63).  
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E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Terrorisme Gopress Academic 32 Borger, J. (2018). CIA artsen 

wilden waarheidsserum 

gebruiken op 

terreurverdachten. In 

Standaard +. 

Geweld Gopress Academic 116 (2018). Bestand na zwaar 

Geweld Gazastrook. In Het 
Belang van Limburg. 

Radicalisering Gopress Academic 6 (2018). EU-terreurcommissie 

wil dat efficiëntie 

deradicaliseringsprogramma's 

gemeten wordt. In Het 
Niewsblad +. 

Internet algemeen 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Maartje Reitsma Google Books 4.240 HELE TEKST 

Reitsma, M. (2018). Positieve 
identiteitsontwikkeling met 
moslimjongeren. Garant 

Antwerpen-Apeldoom. 

Bertjan Doosje Google Books 5.040 SAMENVATTING 

Doosje, B. (1999). Social 
Identity: Context, Commitment, 
Content. 

Edwin Bakker Google Scholar 10.900 VERWIJZING 

Bakker, E. (2006). Jihadi 
terrorists in Europe. Den Haag. 

Beeldmateriaal 

ZOEKTERM WAAR RESULTATEN ZOEKRESULTAAT 

Terrorisme LIMO 49 Prazan, M. (2012). History of terrorism. Brussel: VRT. 

Deviant Gedrag Google Videos 2.410 Premio89. (2008). Afwijkend gedrag. In YouTube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=mwbSrp7xWxU) 

Radicalisering Google Videos 9.880 (2015). Dossier radicalisering. In Klasse. 

(https://www.klasse.be/radicalisering/) 
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STAP 4 Contextualiseren 

Organisaties (hulp- of dienstverlening) 
ORGANISATIE BRON WAT 

Stad Vilvoorde – Projectmedewerker 

Radicalisering en Polarisatie 

Sociale Kaart Preventie van gewelddadige radicalisering. 

EXPOO – expertisecentrum 

opvoedingsondersteuning 

Sociale Kaart - Kennis uit onderzoek, literatuur en de praktijk verzamelen, 

verrijken en toegankelijk maken voor actoren 

opvoedingsondersteuning 

- Kennisontwikkeling en uitwisseling stimuleren door het 

organiseren van platformbijeenkomsten en dialoogmomenten 

- Diverse instrumenten en producten ontwikkelen die de 

opvoedingsondersteuning ondersteunen: o.a. website met een 

actueel documentatiecentrum over opvoedingsondersteuning, een 

bibliotheekcollectie, een overzicht van praktijken, een kalender 

voor opvoedingsondersteuners, een webcursus over 

opvoedingsondersteuning, enz. 

- In samenwerking met partners een aanbod van vormingen en 

trainingen inzake opvoedingsondersteuning ontwikkelen voor 

diverse actoren (lokale coördinatoren, opvoedingsondersteuners, 

belendende sectoren enz.) 

- Basisinformatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning 

aanbieden aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken 

(www.groeimee.be) 

- Sensibiliseren over positief opvoeden 

- Netwerking en signaalfunctie 

 

EXPOO – expertisecentrum opvoedingsondersteuning bespreking 

Betrouwbaar en controleerbaar 

Er is een heel dossier beschikbaar op hun site over radicalisering. Daarin vinden we 21 bronnen in terug. Deze bronnen zijn – 

wanneer nagekeken – juist. 

 

Ook de auteur wordt erbij vermeld: Silke Renty. Zij is een psychopedagogisch consulent en klinische psycholoog. 

 

Ze voegen op hun website enorm veel verwijzingen toe naar andere bronnen en websites. 

Nauwkeurig en volledig 

Er wordt gebruik gemaakt van begrippen uit de vakliteratuur en ik vind nergens tikfouten in terug.  

Redelijk en eerlijk 

Er is een enorm lange definitie aanwezig met verschillende soorten bronnen. Er komen veel feiten in voor en meningen vind ik 

niet zo veel terug. 

 

“Over EXPOO: EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, gepositioneerd in het 
agentschap Kind en Gezin. EXPOO heeft twee grote opdrachten: 
o Het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake opvoeden,  opvoedingsondersteuning en de 

leefomgeving van kinderen en jongeren 
o En het praktisch ondersteunen van het brede werkveld  met methoden, technieken en instrumenten.   
Essentieel in onze visie is de netwerkgedachte: EXPOO stelt zich op als open netwerk met inbreng van vele relevante partners. 
Want Vlaanderen heeft héél wat expertise. EXPOO wil een forum zijn waar deze expertise verder kan groeien. 
Bij het uitvoeren van deze opdrachten werkt EXPOO altijd zo productgericht mogelijk. Net omdat we van betekenis willen zijn voor 
de praktijk, willen we geen louter kenniscentrum worden. Wat EXPOO onderneemt, moet een vertaling kennen naar het werkveld.” 

– EXPOO (https://www.expoo.be/over-expoo). 
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o Het is dus een soort verzameling van expertise van vele relevante partners en specialisten. 

o Ze geven zelfs een jaarplanning met informatie over datgene waar ze op focussen, en hun werking. 

o In de wie is wie geven ze informatie over het team, de opleiding, contact en zelfs achtergrondinformatie. Daarnaast is er ook 

een reflectiegroep die drie keer per jaar samenkomen (deze mensen komen uit verschillende bekende organisaties). 

o Ze geven ook hun vele partners en netwerken weer en internationale samenwerkingen. 

o Er kan ook stage gelopen worden bij EXPOO. 

o Daarnaast hebben ze ook nog hun eigen publicaties (bv. Renty, S. (2015). Dossier Radicalisering. EXPOO.) 

Relevant en actueel 

Het dossier is redelijk recent gepubliceerd, namelijk in het jaar 2015. Zoals eerder gezegd gaat het vooral om feiten en minder om 

meningen, het is relevant. 

 

“Door samen in een open netwerk kennis en expertise te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden, wil EXPOO mensen en 
organisaties inspireren, ondersteunen en verbinden. EXPOO maakt kwaliteitsvolle kennis toegankelijk, stimuleert vernieuwing en 
zet ondersteuning van gezinnen op de agenda. 
EXPOO staat garant voor een betrouwbare bron van kwaliteitsvolle informatie en kennis, zowel over opvoedthema's als over 
opvoedingsondersteuning. Naast het bijeenbrengen van bestaande kwaliteitsvolle inhoud en materialen, ontwikkelt EXPOO ook 
geregeld zelf (en in partnerschap) nieuwe kennisdocumenten en tools.  
EXPOO belicht nieuwe ideeën en initiatieven en brengt soms minder evidente thema's onder de maatschappelijke aandacht. EXPOO 
brengt mensen met elkaar in gesprek, biedt bijscholingsmogelijkheden en creëert een klimaat voor constructieve uitwisseling van 
ervaringen. Dat alles doen we zodat actoren zich geïnspireerd en ondersteund voelen om hun werk in het belang van kinderen, 
jongeren, ouders en opvoeders te kunnen doen.” – EXPOO (https://www.expoo.be/missie). 

Vormvereisten 

De lay-out is in orde, maar er wordt (vind ik) te weinig witregels gebruikt. Daarnaast is het jammer dat het alleen blokken tekst zijn 

en nergens eens een tabel of figuur. 

 

Er is wel een duidelijke inhoudstafel en bronvermelding. Enkel vind ik het wat raar dat alle titels en subtitels niet in dezelfde 

lettertype zijn. 

 

Volgens mij heeft de site iets te veel sub tabbladen wat het onoverzichtelijker en onhandiger maakt. 

 

Bij het thema ‘radicalisering’ (tabblad) vind ik het wat druk door alle verschillende tabellen die door elkaar staan. Ik zou de titels 

van die tabellen laten staan en dat als hyperlink maken naar de uitleg, bv. ‘bijleren?’, niet iedereen gaat daarop klikken, dus zou ik 

dat bv. als titel erop zetten i.p.v. alle informatie er in 1 keer op te zetten (wat het te druk maakt). 

Technisch 

o De site wordt snel gevonden.  

o Het laden verloopt snel. 

o De site maakt gebruik van gebruiksvriendelijke systemen zoals PDF. 

o Er worden verschillende links weergegeven 

o Ik vind nergens reclame terug 

o Er worden geen voorwaarden gesteld. 

o Hun ‘over’ en ‘contact’ staat redelijk klein en is moeilijk om te vinden.1 

 

 

                                                             
1 705 woorden 
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Juridische documenten (Belgisch Staatsblad) 
o Federale Overheidsdienst Justitie (2015). Aanpak radicalisering in gevangenissen. In Belgisch Staatsblad. 

o Federale Overheidsdienst Justitie (2015). Financiering van het terrorisme. In Belgisch Staatsblad. 

De maatschappelijke context: politiek/beleid/visie/middenveld groeperingen 
Het Vlaams beleid heeft een actieplan rond radicalisering. 

 

GroenLinks over radicalisering: 

o Om radicalisering te voorkomen, moeten gemeenten, politie, onderwijs, jongerenwerk, reclassering en veiligheidsdiensten 

beter samenwerken 

o Meer nadruk op inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance - grootschalige 'sleepnetacties' om 

informatie te verzamelen zijn uit den boze 

o Veiligheids- en opsporingsdiensten moeten nationaal en internationaal beter samenwerken 

Statistieken 
Dodelijke 

slachtoffers bij 

aanslagen in 

Europa 

Radicalisering 1959 - 2016 HLN: er is een link die u naar de professionele data 

leidt. 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islamitische-

staat/zes-verrassende-statistieken-die-je-anders-

over-terreur-doen-denken~aa03584e/ 

Opmars van 

aanslagen met 

Lone Wolves 

Terreuraanslagen 2006 - 2014 Bron: The Economist. 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islamitische-

staat/zes-verrassende-statistieken-die-je-anders-

over-terreur-doen-denken~aa03584e/ 

Waar sterven 

procentueel 

meer mensen 

door terrorisme? 

Terreuraanslagen  Bron: Global Terrorism Index. 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islamitische-

staat/zes-verrassende-statistieken-die-je-anders-

over-terreur-doen-denken~aa03584e/ 

 
 

Mijn werkdocument had geen tabellen of overzichten met cijfers. 
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Besluit 

Ik had een interessant thema waar je veel over kan vinden en waar mensen nu ook veel mee bezig zijn. Voor mij verliep het erg 

vlot, omdat ik het allemaal verstond en de richtlijnen op Wikidot (bv. vademecum bronnen) waren zeer duidelijk. Ik denk ook dat 

ik het wel goed heb gedaan. 

 

Ik had nog nooit van ‘Limo’ gehoord, maar ik ben blij dat ik het nu wel ken voor bv. mijn bachelorproef. Deze was ook erg 

gemakkelijk om te gebruiken. Ik heb me ook veel beziggehouden met het bekijken of mijn bronnen daadwerkelijk relevant en 

betrouwbaar zijn.  

 

Ik denk dat ik wel sterk ben in ‘het werken met Word’: ik werd vaak geconsulteerd door andere studenten die er blijkbaar minder 

ervaring mee hadden. 

 

Ik maak graag lay-outs. Een aparte lay-out maakt je werk persoonlijker. Daarnaast probeer ik het ook altijd wat professioneel te 

maken omdat ik dat belangrijk vind. 

 

De opdracht was interessant omdat ik er eerder geleerde vaardigheden mee kon oefenen. Nu en dan vond ik het wat langdradig 

maar ik heb ook veel bijgeleerd dat nuttig is: LIMO en andere databanken, correcte bronvermelding maken, dat er altijd moet 

nagegaan worden of alles wel betrouwbaar is (zie C.R.A.P. test)… 

 

 

 

 

 

 


