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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning  

1. Vertaal je thema  
 

- Deze woorden kwamen in me op toen ik aan het woord ‘radicalisering’ dacht:  

o Aanslagen  

o Syrië  

o Islam 

o Geen heldere gedachten  

o Geweld  

o Geen respect voor de mens  

o Overal in de wereld  

- Deze woorden vond ik via Wikipedia  

o Persoon met extremistische gedachten  

o Individueel of in groep  

o Deviant gedrag  

o Signalen voor radicalisering  

▪ Ideologie  

▪ Indicatie  

▪ Identiteit  

 

2.  zoektermen via verschillende zoekmachines  
 

- Ideologie  

o Via Bing  

▪ 1.440.000 resultaten  

• Gevonden onder de zoekbalk  

▪ Hetzelfde uitzicht zoals Google  

▪ Foto’s filteren  

▪ Documenten opslaan op Bing  

• Via my saves  

o Via Google  

▪ 6.730.000 zoekresultaten in 40 s.  

• Gevonden onder de zoekbalk  
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‘Ideologie’ via Google (totaal 6.730.000)  

Soort bron Aantal 

Boek 

(op filter ‘more’ klikken, daarna op ‘books’ 
422.000 

Video 

(op filter ‘video’ intypen)  
225.000 

Artikel krant 

(‘ideologie krantenartikel’ intypen in zoekbalk)  
734  

Site concrete organisatie  

(‘organisatie over ideologie’ intypen)  
304.000 

Afbeeldingen  

(op filter ‘images’ klikken’)  
Heel veel  

Eindwerk 

(‘ideologie eindwerk’ intypen in zoekbalk)  
8.300 

Hoofdstuk uit boek 

(‘ideologie hoofdstuk uit boek’ intypen in zoekbalk) 
162.000 

 

Ideologie via Bing (145.000) 

Soort bron Aantal 

Boek 

(‘ideologie boeken’ intypen in zoekbalk)  
41.400 

artikel krant 

(‘ideologie krantenartikel’ intypen in zoekbalk) 
11.400 

site concrete organisatie 

(‘ideologie organisatie’ 
43.100 
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Afbeelding 

‘op filter images’ klikken  
Heel veel  

Video 

Op filter ‘videos’ klikken  
Tientallen  

Eindwerk 

‘ideologie eindwerk’ intypen in zoekbalk  
2.180   

hoofdstuk uit boek 

‘ideologie hoofdstuk uit boek’ intypen via zoekbalk  
760.000 

 

 

 

 

 

 

- Identiteit  

o Via Bing  

▪ 1.440.000 resultaten  

▪ Wikipedia als 1ste resultaat  

▪ Volgens datum sorteren  

▪ Foto’s filteren  

o Via Google  

▪ 6.360.000 

• Gevonden onder zoekbalk  
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‘Identiteit’ via Google (totaal 6.320.000)  

Soort bron Aantal 

Boek 

(op filter ‘more’ klikken, daarna op ‘books’ 
217.000 

Video 

(op filter ‘video’ intypen)  
137.000 

Artikel krant 

(‘ideologie krantenartikel’ intypen in zoekbalk)  
38.400  

Site concrete organisatie  

(‘organisatie over ideologie’ intypen)  
4.030.000 

Afbeeldingen  

(op filter ‘images’ klikken’)  
Heel veel  

Eindwerk 

(‘ideologie eindwerk’ intypen in zoekbalk)  
21.700 

Hoofdstuk uit boek 

(‘ideologie hoofdstuk uit boek’ intypen in zoekbalk) 
531.000 

 

identiteit via Bing (145.000) 

Soort bron Aantal 

Boek 

(‘identiteit boeken’ intypen in zoekbalk)  
172.000 

artikel krant 

(‘identiteit krantenartikel’ intypen in zoekbalk) 
31.800 

site concrete organisatie 

(‘identiteit organisatie’ 
471.000 
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Afbeelding 

‘op filter images’ klikken  
Heel veel  

Video 

Op filter ‘videos’ klikken  
Heel veel   

Eindwerk 

‘identiteit eindwerk’ intypen in zoekbalk  
14.300   

hoofdstuk uit boek 

‘identiteit hoofdstuk uit boek’ intypen via zoekbalk  
1.210.000 

Extremistische gedachten via google (118.000) 

Soort bron Aantal 

Boek 

(‘Extremistische gedachten boeken’ intypen in zoekbalk)  
67.000 

artikel krant 

(‘Extremistische gedachten krantenartikel’ intypen in zoekbalk) 
9.790 

site concrete organisatie 

(‘Extremistische gedachten organisatie’ 
48.500 

Afbeelding 

‘op filter images’ klikken  
Heel veel  

Video 

Op filter ‘videos’ klikken  
3.020   

Eindwerk 

‘Extremistische gedachten eindwerk’ intypen in zoekbalk  
558   

hoofdstuk uit boek 

‘Extremistische gedachten hoofdstuk uit boek’ intypen via zoekbalk  
24.600 
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Extremistische gedachten via bing (17.500) 

Soort bron Aantal 

Boek 

(‘Extremistische gedachten boeken’ intypen in zoekbalk)  
1 270.000 

artikel krant 

(‘Extremistische gedachten krantenartikel’ intypen in zoekbalk) 
38.800 

site concrete organisatie 

(‘Extremistische gedachten organisatie’ 
158.000 

Afbeelding 

‘op filter images’ klikken  
Heel veel  

Video 

Op filter ‘videos’ klikken  
16 

Eindwerk 

‘Extremistische gedachten eindwerk’ intypen in zoekbalk  
24.700 

hoofdstuk uit boek 

‘Extremistische gedachten hoofdstuk uit boek’ intypen via zoekbalk  
298.000 

 

 

 

 

3. Zoektermen op Limo  
 

Ideologie   

Soort bron  Aantal  
 

Totaal zoekresultaten  10.553 

Artikel krant 4.083 

Boek 5.768 

Website 
Zoeken bij geavanceerd zoeken  

0 

Onderzoeksrapport  Niet gevonden  

Video 9 

Eindwerk 378 

Hoofdstuk uit boek  / 
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Identiteit    

Soort bron  Aantal  
 

Totaal zoekresultaten  4.795  
 

Artikel krant 1.733 

Boek 2.917 

Website 1 

Onderzoeksrapport  / 

Video 108 

Eindwerk 475 

Hoofdstuk uit boek  / 

 

 

 

 

 

 

 

Extremisme  

Soort bron  Aantal  
 

Totaal zoekresultaten  210 
 

Artikel krant 120 

Boek 69 

Website / 

Onderzoeksrapport  / 

Video 8 
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Eindwerk 6 

Hoofdstuk uit boek  / 

 

4. Kwaliteit van je zoekresultaten  
 

Extremisme website: https://www.klasse.be/radicalisering/fenomeen.php 

 

o C 

▪ Het jaartal 2015 wordt vermeld  

o R 

▪  In de tekst wordt er geen mening gezegd 

o A 

▪ De redactie werkte samen met leraren, leerlingen, directeurs, Arktos vzw, 

pedagogisch begeleiders Chris Wyns en Monique D’aes, inspecteur Ahmed 

Azzouz en deradicaliseringsambetanaar Jessica Soors. 

▪ Jessica is er meer bekend met het onderwerp dan de rest van de auteur. 

o P  

▪ De website is gemaakt ter informatie en is bedoeld voor volwassenen, 

studenten en professionals.  

▪ Er wordt geen reclame gemaakt  

 

Identiteit boek: https://www.debezigebij.nl/boeken/identiteit/ 

o C 

▪ Het boek werd  geschreven in 2012. 

o R 

▪ Er is geen literatuurlijst aanwezig maar er worden ook geen meningen 

gebruikt. 

o A 

▪ Het boek is geschreven door Paul Verhaeghe en hij is doctor in klinische 

psychologie en hoogleraar aan UGent dus hij is expert. 

o P 

▪ De bedoeling van het boek is om mensen te informeren en zijn doelpubliek is 

internationale lezerspubliek.  

▪ Er wordt geen reclame gemaakt.  

 

Ideologie krantenartikel: https://www.standaard.be/cnt/dmf20170904_03053726 

 

o C 

▪ Het artikel is gepubliceerd op dinsdag 5 september 2017 

o R 

▪ De tekst is gebaseerd op feiten  

o A 

▪ De tekst is geschreven door Steven Omblet en is geen expert want hij is een 

politieker  

o P  

▪ Het is een informatief artikel voor jongeren en volwassenen.  

▪ Er wordt geen reclame gemaakt. 

https://www.klasse.be/radicalisering/fenomeen.php
https://www.standaard.be/cnt/dmf20170904_03053726
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5. Kritische terugblik  
 

Ik vond redelijk snel synoniemen of woorden die te maken hebben met radicalimse. Via 

Google en Bing verkreeg ik veel en duidelijke resultaten, maar via Limo verkreeg ik amper 

resultaten. Op Limo staat er geen enkel hoofdstuk uit boek en ook geen onderzoeksrapport. 

Maar als ik met m’n trefwoorden zoek heb ik meer resultaten dus ik zal de trefwoorden 

behouden en gebruiken. Onderzoeksrapporten vond ik niet direct maar in verdere stappen 

heb ik gezien dat er daar een speciale site voor bestaat. Mijn vaststelling is dat het meer tijd 

vergt dan verwacht en sommige stappen verliepen stroef door onduidelijkheden. 

 

6. Enkele onderzoeksvragen 
- Gebeurt radicaliseren altijd vrijwillig? 

- Staan de personen radicaliseren stil bij wat hun te wachten staat? 

- Vanaf welke leeftijd kan je radicaliseren? 

- Op welke manier probeert men te de-radicaliseren?  

- Verdere informatie zoeken  

o Ik heb veel interesse in het onderwerp omdat ik graag weet wat er in de mensen hun 

hoofd omgaat en waarom. Ik zou vooral willen onderzoeken hoe geradicaliseerde 

personen anderen gaan manipuleren om ook te radicaliseren.  

 

 

Stap 2: de basistekst (goedkeuring docent)  

1. Bronvermelding  
 

Hermans, C. (2018). Gevangenis: voedingsbodem voor radicalisering en gewelddadig 

extremisme?. Fatik. Tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, 35, 35-43. 

 

2. Bronvermelding bis  
 

Het handboek herneemt de richtlijnendefinitie van gewelddadige extremisme en omschrijft 

enkele indicatoren die op een radicalisering kunnen wijzen. (Hermans, 2018, p.37). 

 

3. Context  
 

Het artikel komt uit het tijdschrift ‘FATIK’. Fatik is een tijdsschrift voor strafblad en 

gevangeniswezen. Het tijdsschrift komt om de 3 maanden uit en wordt gemaakt door de Liga 

voor mensenrechten v.z.w. Het tijdschrift bestaat uit verschillende artikelen geschreven door 

verschillende redactieleden, dus het is een redactieteam die het tijdsschrift schrijft. De 

doelgroep is (jong)volwassenen en professionelen. Er worden moeilijke termen en vakjargon 

gebruikt zodat het soms moeilijk is om te tekst te begrijpen en de vele verwijzingen naar 

uitleg of bronnen zijn soms ingewikkeld.   
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4. Verneem meer over de auteur 
Het artikel is geschreven door Chris Hermans en hij is een redactielid van Fatik.  

 

5. Structuur  
 

a. Het is een logisch opgebouwde tekst, door de tussentitels zie je dat er eerst een woordje 

uitleg wordt gegeven over de inhoud en daarna volgt de inhoud.  

b. Er zijn tussentitels 

c. Er is enkel tekst  

d. De bronvermeldingen komen telkens voor aan het eind van de pagina. Sommige bronnen 

zijn een verwijzing naar een handboek en andere zijn verwijzingen naar bladzijden in het 

tijdschrift zelf, deze gebeuren niet via APA. Andere bronvermeldingen gebeuren wel via 

de APA-bronvermelding.  

e. In de voetnoot worden de bronvermeldingen gezet.  

 

6. Zoek gelijksoortige info en duid die aan  
 

Geel = definities / moeilijke woorden  

Roze = verwijzing naar bronnen / specialisten  

Groen =  namen van instellingen / organisaties  

Paars = vermeldingen van regelgeving  

 

7. Lijst met die gelijksoortige info  
 

Definities / moeilijke 
woorden   

 

Analogieën  Een redenering door een overeenkomst tussen twee zaken. 

Anekdotisch  Een kort verhaal dat amusant, grappig is.  

Assessments Een beoordelingsprogramma van sollicitanten als men een bepaalde 
wilt doen. 

Contradictorisch  Tegenstijdig  

Deliquenten  Misdadiger  

Dépistage  Opsporing / screening  

Depolitiseren  Het politieke karakter wegnemen van iets  

Desistance  Ophouden / staken  

Disengagement  Terugtrekking  

Dissociazione  Losbandig  

Klandestien  In het geheim  

Rehabilitatie  een proces waarbij iemand met een bepaalde (psychische) 
aandoening langzaamaan hersteld 

Risicotaxatie-protocollen  Gedragsovereenkomst over het al dan niet grote kans voor het 
opnieuw plegen van een misdaan  

Ultimum remedium  Latijn voor het laatste redmiddel  
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Verwijzingen naar bronnen / 
specialisten  

 

Claire de Galembert  
 
Bron foto: ‘Academia’  
http://ens-
cachan.academia.edu/deGalembertC
laire 

De Galembert C. is een gevangenis 
sociologe en rechtssociologe. 

Farhad Khosrokhavar 
 
Bron foto:  ‘site hichamalaoui 
foundation’  
http://www.hichamalaouifoundatio
n.org/biographies/farhad-
khosrokhavar/ 

Khosrokhavar F. is een socioloog die 
enkele onderzoeken doet, o.a. het 
gebruik van gemartelde kinderen tijdens 
de oorlog. 

Olivier Roy 
 
Bron foto: site ‘Qantara.de’  
https://en.qantara.de/content/inter
view-with-french-extremism-
researcher-olivier-roy-radicalisation-
is-not-the-result-of) 

Roy O. is een Franse politicoloog en 
professor aan het Europees universitair 
instituut in Florence. Hij heeft artikelen 
en boeken over secularisatie en islam.  

Scott Atran  
 
Bron foto: site ‘shooting irrelevance’ 
https://shootingirrelevance.com/20
16/06/09/why-people-kill-scott-
atrans-devoted-actor-model-and-its-
critics/ 

Atran S. is een Amerikaanse 
antropoloog en is 
onderzoeksleider aan het 
Centre National de la Recherche 
Scientifique  

 

Namen van instellingen 
/ organisaties  

Uitleg wie ze zijn  Contactgegevens  Doelgroep  

Al Qaida Islamitische staat  /  /  

CPT (carriage paid to) Een agentschap dat in de 
Europese Unie zit voor de 
samenwerking op vlak van 
wetshandhaving. Eerdere 
benaming is de Europese 
politiedienst en Europol 
Drugseenheid. 

 
Tél. : + 32.69.88.42.51 
Fax : + 32.69.88.42.59 

 

/ 

Europol  Een agentschap in de 
Europese Unie voor de 
samenwerking op vlak van 
wetshandhaving. De 
vroeger benaming is de 
Europese politiedienst en 
Europol Drugseenheid.  
 

Tel.:  +31 70 302 
5000 

Elke Europeaan  

http://www.hichamalaouifoundation.org/biographies/farhad-khosrokhavar/
http://www.hichamalaouifoundation.org/biographies/farhad-khosrokhavar/
http://www.hichamalaouifoundation.org/biographies/farhad-khosrokhavar/
https://en.qantara.de/content/interview-with-french-extremism-researcher-olivier-roy-radicalisation-is-not-the-result-of
https://en.qantara.de/content/interview-with-french-extremism-researcher-olivier-roy-radicalisation-is-not-the-result-of
https://en.qantara.de/content/interview-with-french-extremism-researcher-olivier-roy-radicalisation-is-not-the-result-of
https://en.qantara.de/content/interview-with-french-extremism-researcher-olivier-roy-radicalisation-is-not-the-result-of
tel:+317030250005
tel:+317030250005
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FLN (Frond de 
Libération National)  

Een socialistische politieke 
partij is Algerije 

/ Algerijnen  

Foreign Terrorist 
Fighters 

Personen die naar 
jihadistische conflictzones 
gaan om een 
terreurbeweging te 
steunen of het zijn 
personen die uit zo’n 
conflictzone komen. 

/ / 

RAN (radicalisation 
awareness network)  

Een netwerk die als 1ste 
echelon uit heel Europa 
die zich bezig houden met 
mensen die 
geradicaliseerd zijn of 
kwetsbaar zijn voor de 
radicalisering.  

Post: EUROPESE 

COMMISSIE  
DG Migratie en 

binnenlandse zaken  
B-1049 BRUSSEL 

 
Adres: Rue du 

Luxembourg 46  
B-1000 BRUSSEL 

 
Mediavragen : 
Coördinerende 

Woordvoerder  
Natasha Bertaud 
+ 32 (0) 29 67456 2  
 
Spokesperson  

Tove Ernst 
+ 32 (0) 29 86764 2  

 
Persvoorlichtingsofficier  
Markus Lammert 
+ 32 (0) 2 29 80423 

 

Jongeren en 
volwassenen 

    

 

Lijst met soort bronnen   

Handboek  Handboek §18- p.25 

Verwijzing tijdsschrift  p. 11 

Boek waaruit artikel komt  A.F.Th. van der Heijden, Kaadschiks. (De 
tandloze tijd6), Amsterdam, De Bezige Bij, 2016, 
p. 637 

Wetboek  Raad van Europa, Recommendation Rec (2006)2 
of the Committee of Ministers to member 
states on the European Prison Rules, 
Staatsburg: Raad van Europa, 2006 

Boek  Furendi, F. (2007). Invitation to Terror. The 
Expanding Empire of the Unknow.  

 

 

 

 

mailto:Natasha.BERTAUD@ec.europa.eu
mailto:Tove.ERNST@ec.europa.eu
mailto:Markus.LAMMERT@ec.europa.eu
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken  

1. De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst 
Top 5 bronnen  

- Boek  

o A.F.Th. van der Heijden, Kwaadschiks. (De tandloze tijd6), Amsterdam, De Bezige Bij, 

2016, p. 637 

o De informatie over het krantenartikel dat ik koos komt waarschijnlijk uit een ander 

boek. Ik wil weten of er eventueel nog meer informatie in het andere boek staat 

- Reglement  

o Raad van Europa, Recommendation Rec (2006). 2 of the Committee of Ministers to 

member states on the European Prison Rules, Staatsburg: Raad van Europa, 2006 

o Wat je wel en niet mag doen in de gevangenis kan invloed uitoefenen op iedereen. 

Als er extremisten in de gevangenis zitten en ze komen in contact met niet 

extremisten worden ze misschien gemanipuleerd door de extremisten en dat zal niks 

uithalen en alleen nog maar meer mensen laten radicaliseren. 

 

- Internetartikel 

o A. Silke & T. Veldhuis. (2017) “coutnering violent extremism in prisosn: a review of 

key recent research and critical research gaps’’, Perspectives on terrorism.5, 2-3 

o Het is eerst en vooral een recente bron. Het is een onderzoek dat ze gedaan hebben 

rond het tegengaan van gewelddadig extremisme in de gevangenis. Ik vind dat een 

belangrijk onderdeel van het overtuigen om te de-radicaliseren. 

- Verslag  

o Neumann,P. (2010) Prisons and Terrorism: Radicalisation and de-radicalisation in 15 

countries, London , Internatitional centre for the study of radicalisation and political 

violence, King’s College,. p. 27. 

o Dit is een interessant artikel in het Engels. In het artikel staat er dat gevangenissen 

broedplaatsen zijn voor te radicaliseren. Informatie over het verschil tussen bekeren 

en radicaliseren. 

- Artikel  

o Schmid, A. Radicalisation, De-radicalisation, Counter-radicalisation: A conceptual 

discussion and literature review. Den Haag, International Centre for counter- 

terrorism. 

o In deze informatieve tekst beschrijft men de termen radicaliseren, de-radicaliseren 

en hoe je aan tegen radicaliseren kan doen. 
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10 extra bronnen  

- European Commision Expert Group on Violent Radicalisation, Radicalisation processes 

leading to acts of terrorism. 2008, p.5.  

o PDF-bestand als resultaat bij het opzoeken via Google 

o Via Limo werd een artikel voorgesteld die een gelijkaardige titel had, maar dit was 

niet hetzelfde artikel. 

- Neumann, P. & Kleinman, S. (2013) "how rigorous is radicalization research?", Democracy 

and Security, p. 360 

o Ik kreeg geen toegang tot het artikel via Google maar ik kon wel zien wie het schreef 

en een kleine uitleg.  

o Geen resultaten via Limo  

- Kepel, G. Terreur dans l'Hexagone: Genèse du djihad Français, Parijs, Gallimard. 

o Ik heb via de zoekbalk van Google de bronvermelding ingegeven en via de resultaten 

kwam ik te weten dat het een boek was. Daarna heb ik via Limo het boek gevonden 

door de titel in te typen in de zoekbalk.  

o Het boek is te vinden in de campusbib en is niet online te raadplegen. 

o Het is niet te vinden in de bibliotheek van Torhout 

- Kepel, G. Terreur dans l'Hexagone: Genèse du djihad Français, Parijs, Gallimard. 

o Via de bronvermelding kwam ik terecht op een franse site die duidelijk maakt dat het 

een boek is en het is niet online te raadplegen.  

o Het boek is niet te vinden in de campusbib of stedelijke bibliotheek.  

- Tilly, C. (2005). Terror as strategy and relational process International journal of comparative 

sociology , afl. 1-2, p. 21 

o Als ik de volledige bronvermelding in de zoekbalk invulde kreeg ik geen enkel 

resultaat. Door enkel de titel in te vullen kreeg ik wel resultaten. 

o Het artikel kan gelezen worden in een PDF-bestand, dus het artikel is enkel online te 

raadplegen.  

- Coolsaet, R. (2016) All radicalisation is local, The genesis and drawbacks of an elusive 

concept, Brussel, Egmont Instituut, p. 3. 

o Op Google is er enkel een PDF-bestand te vinden over de bron. Geen resultaten via 

Limo.  

- Roy, O. Le djihad et la mort, o.c. p. 17-18. 

o De bronvermelding intypen leverde sites op waarop je boeken kon bestellen, 

bijvoorbeeld via Amazon.fr. Geen resultaten via Limo.  

- Neumann, P. Der Terror ist unter uns, o.c. p. 229. 

o De resultaten op Google zijn een artikel over het boek en een sites waar je het boek 

kan kopen. De bron heeft geen resultaat op Limo.  

- Ragazzi, F.  Commentary to the guidelines for prison and provation servies regarding 

radicalisation and violent extremism, Straatsburg, Raad van Europa {PC-CP(2015)14rev3}. 

o Enkel een PDF-bestand via Google, geen resultaten via Limo.  

- Hafez M. & Mullins, C. (2015) The radicalization puzzle: a theoretical synthesis of empirical 

approaches to homegrown extremism, Studies in Conflict & Terrorism, 958-975. 

o Nadat ik de bronvermelding in het zoekvenster van Google had gezet kwamen er 

veel resultaten. Het eerste resultaat was een inleiding op het artikel op de site 

‘Taylor & Francis online’. De bron kon ook nog via een PDF-bestand gelezen worden.  

o Geen resultaat via Limo.  
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2. Auteur(s) van je basistekst 
 

Hoofdauteur: Chris Hermans 

3 artikels waaraan de auteur meewerkte, in verband met mijn artikel:  

- Hermans, C. (2013). Uitgekleed! De recente wijzigingen in de basiswet betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden toegelicht. Fatik, 31, 5-10. 

- Hermans, C. (2016). VN keurt Mandela-regels goed : de herziening van de Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners. Fatik, 149, 17-24.  

- Hermans, C. (2014). Overbevolkte gevangenissen in Europa : Italië en het pilootarrest 

Torreggiani. Fatik, 142, 16-30.  

2 sterauteurs  

- Tinka Veldhuis  

- Boek digitaal gevonden en het thema is islamitische radicalisatie  

- Bron: 

o Veldhuis, T. (2009). Islamist Radicalisation: A Root Cause Model. Den Haag: 

Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Via 

https://www.diis.dk/files/media/publications/import/islamist_radicalisation.veldhuis

_and_staun.pdf. 

 

- Peter Neumann  

- Boek online gevonden en het thema draait ook rond radicalisme.  

- Bron  

o Neumann, P. (2016). Radicalized: New Jihadists and the Threat to the West. Londen: 

International Centre fot the Study of Radicalisation. Via 

https://www.amazon.com/Radicalized-New-Jihadists-Threat-West/dp/1784536733. 

 

 

3.  Het colofon als snelle info 

  
- Ik heb gekozen voor het boek Kwaadschiks  

- Bron: A.F.Th. van der Heijden, Kaadschiks. (De tandloze tijd6), Amsterdam, De Bezige Bij, 

2016, p. 637 

- Gegevens: 

o De uitgever is De Bezige Bij in Amsterdam  

o Het jaar van uitgave is 2016 

o Het is de 2de druk  

o De bindwijze is paperback  

 

 

 

https://www.diis.dk/files/media/publications/import/islamist_radicalisation.veldhuis_and_staun.pdf
https://www.diis.dk/files/media/publications/import/islamist_radicalisation.veldhuis_and_staun.pdf
https://www.amazon.com/Radicalized-New-Jihadists-Threat-West/dp/1784536733
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4. Zoek nu ver buiten je basistekst  
 

Extremisme  

- Boek  

o Ik heb het woord ‘extremisme’ ingetikt in de zoekbalk van Limo en de onderstaande 

bron stond op de 1ste plaats. 

o 70 boeken op Limo  

o Benyaich, B. (2015). #Radicalisme#extremisme#terrorisme. Leuven : Van Halewyck.  

o Inhoud : Het gaat over Syriëstijders die niet weg te denken zijn uit het nieuws.  

 

- Artikel uit vaktijdschrift  

o  In de campusbibliotheek stonden er nog andere tijdschriften van FATIK waar 

extremisme in voorkwam en ik heb 1 eruit genomen.  

o 3 volledige tijdsschriften  

o Miller, J. (2016). Hoe bijzonder zijn bijzondere veiligheidsregimes voor terro-

gedetineerden?. Fatik, 33, 21-24. 

o Inhoud: Het gaat over terroristen in de gevangenis. 

 

- Eindwerk  

o Ik heb het woord ‘extremisme’ ingetikt in de zoekbalk van Limo en aan de 

rechterzijde ‘eindwerken’ aangeduid. En ik heb opnieuw het eerste resultaat 

genomen. 

o 7 eindwerken op Limo  

o Musseeuw, E. De weg naar gewelddadig extremisme. Een globaal beeld over de 

oorzaken, faciliteiten en aanleidingen om te radicaliseren {eindwerk}. Gent: 

Universiteit Gent.  

o Inhoud: Hoe wordt men een extremist? 

 

- Onderzoeksliteratuur  

o Ik heb via Lirias deze tekst gevonden door extremisme op te zoeken  

o 23 resultaten in het totaal op Lirias 

o Rochtus, D. (10 februari 2005). Extremisme wordt 'salonfähig’ De Tijd. Geraadpleegd 

via https://www.tijd.be/.  

o Inhoud: de verandering van de kijk op extremisme. 

 

- Digitale anderstalige bronnen  

o Via Springer link heb ik een anderstalige bron gevonden dat te maken heeft met 

extremisme.  

o 97 resultaten via Springerlink  

o Davies, L. (2009). Educating against Extremism: Towards a Critical Politization of 

Young People. Geraadpleegd op datum 4 december 2018, op 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11159-008-9126-8.  

o Vertaling kernwoorden titel  

▪ Educating = opleiden  

▪ Critical politization = kritische politiek  

▪ Young people =jonge mensen  

o Inhoud: men leert de dag van vandaag over radicalisme. 

https://www.tijd.be/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11159-008-9126-8
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- E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines 

o  De Standaard heeft een artikel gepubliceerd dat ik vond via ‘extremisme artikel’ in te 

tikken in de Google zoekbalk. 

o 1.190.000 resultaten op Google 

o Van Maele, P. ( 13 oktober 2018). Twee bekende jihadi’s opgepakt voor repatriëring. 

De Standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/. 

o Inhoud: 2 grote namen in de jihadkringen wachten in een gesloten centrum tot dat 

ze overgebracht worden naar Marokko. 

 

- Internet algemeen  

o  Door ‘extremisme’ in te tikken in de zoekbalk kwam ik eerst op definities en daarna 

stond er een site van de AIVD (Algemene Inlichtings- en Veiligheidsdienst)  

o 452.000 resultaten via Google 

o Z.n. (2018). Wat verstaat de AIVD onder extremisme?. Geraadpleegd op 2 december 

2018, op https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme. 

o Inhoud: Hoe wordt extremisme beschreven volgens de AIVD. 

 

- Beeldmateriaal  

o Via ITunesU-beeldbank van Vives heb ik een filmpje gevonden waar extremisme één 

van de drie besproken thema’ is. Wederom gevonden door het woord ‘extremisme’ 

in te geven in de zoekbalk.  

o 1 resultaat  

o Z.n. (2015). Ban Ki-moon: “Boten vernietigen is geen oplossing. Geraadpleegd op 

datum 4 december 2018, op 

https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=7956.  

o Inhoud: Het interview gaat over de oorlog en de extremisten. 

 

 

Aanslagen  

 

- Boek 

o Ik kende het boek doordat mijn moeder het gelezen had en ik heb de naam van het 

boek gewoon ingetikt in de zoekbalk.  

o Baldacci, D. (2016). De aanslag. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers. 

o Op het einde van het boek gaat het over radicalisme. 

 

- Artikel uit een tijdsschrift  

o Ik was op zoek naar een tekst om bij het type ‘onderzoeksliteratuur’ te plaatsen en ik 

kwam dit tijdsschriftartikel tegen.  

o Gommers, S. (2015). Hof van beroep instructie aanslagen van ambtswege nietig 

wegens schending van het voorzienbareheidsbeginsel (noot onder Brussel 9 

september 2015). Fiscaal Recht, 488, 784-792.  

o Inhoud: Het gaat niet rechtstreeks over radicalisering maar wel over aanslagen. 

 

 

 

http://www.standaard.be/
https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme
https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=7956
https://www.bol.com/nl/c/a-w-bruna-uitgevers/3260/
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- Eindwerk  

o Bij het zoeken naar een ander eindwerk kwam ik terecht bij dit eindwerk.  

o 37 eindwerken op Limo 

o Rysselberghe, C. 22 maart 2016: de dag die België voorgoed veranderde {eindwerk}. 

Gent: Universiteit Gent.  

o Inhoud: Het eindwerk gaat over de aanslagen in Zaventem. 

 

- Onderzoeksliteratuur  

o Ook bij deze tekst van onderzoeksliteratuur heb ik gebruik gemaakt van de site Lirias. 

o 17 resultaten  

o Rochtus, D. (12 oktober 2015). Interview met Dirk Rochtus: 'aanslag met 99 doden 

'komt Erdogan goed uit’. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via 

https://www.nieuwsblad.be/.  

o Inhoud: Het gaat hier niet rechtstreeks over radicaliseren maar er zijn wel 

extremisten bij betrokken. 

 

- Digitale anderstalige bronnen  

o Op de site Springerlink heb ik lang moeten zoeken om een tekst te vinden maar 

uiteindelijk heb ik wel één gevonden maar het is een oude tekst. De meeste teksten 

gingen niet over de aanslagen zoals op Zaventem 

o 307 resultaten  

o English, M.R. (1991). Victims, Agents, and Outrage. Geraadpleegd op datum 5 

december 2018, op https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-2370-

7_19#citeas.  

o Vertaling kenwoorden titel  

▪ Victims = slachtoffers  

▪ Agents = agenten  

▪ Outrage = woede  

o Inhoud: door het oude jaartal spreekt men nog niet over radicaliseren maar het is 

wel op dezelfde manier gebeurd.  

 

- E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines 

o Bij het opzoeken van een tijdsschriftartikel kwam ik bij dit artikel terecht.  

o Coosemans, D. (7 november 2018). Brein achter aanslagen Parijs en Brussel gedood 

bij luchtaanval in Syrië. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/. 

o Inhoud: geradicaliseerde personen maken een ravage in Syrië. 

 

- Internet algemeen  

o Als ik ‘aanslagen’ intikte op de zoekbalk van Google kwam ik door het 1ste 

zoekresultaat terecht bij Wikipedia.  

o 2.070.000 resultaten  

o Z.n. (2018). Lijst van terroristische aanslagen. Geraadpleegd op 8 december 2018, op 

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

o Inhoud: Alle terroristische aanvallen op een rij, meeste ervan zijn gepleegd door 

geradicaliseerde personen. 

 

 

https://www.nieuwsblad.be/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-2370-7_19#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-2370-7_19#citeas
http://www.standaard.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_terroristische_aanslagen
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- Beeldmateriaal  

o Via ITunes U-beeldbank van Vives heb ik gezocht naar beeldmateriaal van een 

aanslag. 

o 15 resultaten op ITunes-U- beeldbank  

o Goens, E. (7 maart 2016). Molenbeek, afl. 3. {TV-uitzending}. Één.  

o Inhoud: ondergedoken in Molenbeek na aanslag op Zaventem.  

 

 

Syrië  

 

- Boek  

o Via bol.com heb ik een boek gezocht die te maken heeft met Syrië.  

o Devriesere, J. & Dibbelaere, J. (2016). Vluchten hoeft niet meer. Antwerpen: 

uitgeverij Houtekiet.  

o Door radicalisatie is er onder andere oorlog, daardoor moeten er veel mensen 

vluchten. WO II had niks te maken met radicalisatie maar de oorlog in Syrië wel.  

 

- Artikel uit een tijdsschrift 

o Bij het zoeken naar een eindwerk kwam ik terecht bij dit artikel op Limo. 

o 1.358 resultaten  

o Platje, N. (2014). Jihadgang naar Syrië : een wetenschappelijke benadering. 

Tijdsschrift voor Veiligheid,13. 35-51. 

o Inhoud: In de Jihadgang zitten veel radicaliserende of geradicaliseerde mensen. 

 

- Eindwerk  

o Het eerste resultaat op limo was een eindwerk toen ik ‘Syrië’ intikte.  

o 83 resultaten op Limo  

o Saenen, D. projectieplan: De oorlog in Syrië. {eindwerk}. Geel: Thomas More. 

o Inhoud: De oorlog in Syrië heeft veel “hulp” door geradicaliseerde mensen. 

 

- Onderzoeksliteratuur  

o Bij het opzoeken van deze bron ben ik naar Lirias gegaan en heb ik het kernwoord 

‘Syrië’ ingetikt en ik kwam op veel duidelijke resultaten.  

o 84 resultaten op Lirias 

o Alsulaiman, A. (2015). Interview met Abied Alsulaiman: "In Syrië zien ze IS als een 

bende buitenstanders". Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via 

https://www.gva.be. 

o De IS bevat veel geradicaliseerde mensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gva.be/
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- Anderstalige bronnen  

o Ik vind het altijd moeilijk om een goed artikel te vinden door de andere taal, ik weet 

niet of alles klopt of als het 10% betrouwbaar is. Maar ik heb een aantal teksten 

gevonden bij het intikken van het woord ‘Syrië’ op de site ‘Science direct.  

o 1.323 resultaten  

o Coutier, D. (2015). Syrian crisis: Looks on the psychological support of the refugees. 

Annales Médico-psychologues, revue psychiatrique, 173. 855-858.  

o Vertaling kernwoorden titel : 

▪ Support= steun  

▪ Refugees = vluchtelingen 

o Inhoud : door de oorlog moeten veel mensen vluchten, opnieuw onrechtstreeks 

verbonden met radicalisme. 

 

- E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines 

o Doordat Syrië de laatste tijd veel opduikt in het nieuws, staan de kranten er ook vol 

van. Door ‘krantenartikel Syrië’ in te tikken in de zoekbalk van Google kwam ik 

meteen op een goed artikel. 

o 28.000 resultaten  

o Vankersschaever, S. (2018). Belgische psycholoog in Syrisch kamp: ‘Haal Belgische IS-

vrouwen en hun kinderen terug’. De Standaard. Geraadpleegd via 

http://www.standaard.be/. 

o Inhoud : door de oorlog moeten veel mensen vluchten, opnieuw onrechtstreeks 

verbonden met radicalisme. 

 

- Internet algemeen 

o  Als ik ‘Syrië intikte op de zoekbalk van Google kwam ik door het 1ste zoekresultaat 

terecht bij Wikipedia. Het kwam er wel op in het Syrisch dus het ik het ingesteld naar 

Nederlands.  

o 52.200.000 resultaten op Google  

o Z.n. (2018). Syrië. Geraadpleegd op 8 december 2018, op 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie. 

o Inhoud: het gaat over het land Syrië waar veel geradicaliseerde moslims naartoe 

trekken. 

 

- Beeldmateriaal  

o Door gebruik te maken van de sites ITunes U-beeldbank heb ik een verhaal gevonden 

van een ex-Syriëstrijders  

o 5 resultaten op ITunes U-beeldbank  

o Schols, B. (12 oktober 2015). Ex-Syriëstrijder Michael ‘Younes’ Delefortrie. {TV-

uitzending}. Canvas.  

o Het gaat over ex-Syriëstrijders die hoogstwaarschijnlijk geradicaliseerd zijn.  

 

  

http://www.standaard.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
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Stap 4: Contextualiseren  

1. Organisaties  

Ik ben beginnen zoeken via de sociale kaart maar ik vond geen resultaten dus het ik besloten op via 
Google op te zoeken.  

Via de site ‘wegwijzer jeugd en veiligheid’, een vereniging georganiseerd op initiatief van minister van 
Justitie en Veiligheid, kwam ik terecht bij een onderdeel radicaliseren.  De site is logisch opgebouwd. 
Het begint met een uitleg van wat radicaliseren precies is, wie dat is, waar het voorkomt… Men zegt 
wie (organisatie) het initiatief nam op geld te investeren via de overheid. Het is een simpel en logisch 
opgebouwde site, zakelijk maar verstaanbaar voor iedereen. Elke persoon met vragen kan er terecjt 
om zijn vraag te beantwoorden met de informatie die ter beschikking is. Onderaan heb je enkele 
doorverwijzingen waar je op kan klikken zoals omvang, oorzaak, aanpak. Er staan ook enkele links 
vermeld die doorverwijzen naar concrete site vanwaar men de info haalt en / of verdere informatie 
kan geven. Als bepaalde woorden niet duidelijk zijn kan je ook onderaan klikken op definities om 
verduidelijking te hebbe. Er zijn ook doorwijzingen naar sites waar men radicalisering kan melden of 
advies vragen, het zijn wel Nederlandse meldpunten zoals in Rotterdam en Amsterdam. Om 
specifiekere informatie of artikelen te zien kan je klikken op landelijk beleid, lokaal beleid of 
onderzoek. Het zijn wel geen recente artikelen, de recentste dateert van 2017. Dus men kan 
eventueel informatie opdoen maar het zijn vroegere gebeurtenissen. De betrouwbaarheid daalt 
doordat er nergens een recente datum  vermeld staat, en geen concrete naam. Men verwijst naar de 
betrokken partijen van het radicaliseren o.a. naar de politie, de gemeente en het onderwijs. Men 
geeft ook aan dat men via een andere organisatie werkt aan het geven van expertise aan de 
gemeentes in Nederland. Verschillende ministers komen aan het bod maar de data dat erbij staat is 
van 2015 dus het is wederom niet recent, werken de huidige minister nog aan de site en aan het 
geven van de expertise, zijn het nog steeds dezelfde ministers?. Men richt zich ook tot 
jeugdhulpverenigingen en ouders dus de algemene informatie is gericht naar iedereen. Maar doordat 
de school, jeugdhulp en ouders expliciet vermeld worden, wordt de informatie vooral gegeven aan 
jongeren en eventueel kinderen. 

Er wordt niet gewerkt met jaarverslagen, foto’s, presentaties. 

Brochure van De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)  

- Bronvermelding  
o Brochure: (De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

(NCTV),2014) 

2. Juridische documenten  

- Wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, 
extremisme en terrorisme (24 september 2018). Belgisch staatsblad, 70835. 
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3. De maatschappelijke context  

- Platform JEP is het platform Jeugd preventie van Extremisme en Polarisatie en is opgericht in 
opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Men kan daar terecht 
voor informatie over radicalisatie en hoe men er mee moet omgaan  

- Liesbeth Homans van NVA heeft in het begin van 2018 geld vrijgemaakt om de radicale 
propaganda te doen ‘verdwijnen’, verhalen om de onwaarheden van de IS aan te tonen. Het 
standpunt is om niet meer slachtoffers te maken door extremistische propaganda. 

4. Statistieken  

- Bij het intikken van ‘statistieken radicalisme’ vond ik niks op Google, dus ik heb cijfers 
radicalisering opgezocht en toen kwam ik op een site van de Vlaamse scriptie bank. 

o “van de 400.000 moslims in België zijn er 8.000 besmet met een radicaal-islamitisch 
gedachtengoed. 

o Rapport van het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert  
o Saerens, P. (2007). Dossier Radicalisering in België. Geraadpleegd op 9 december 

2018, op https://www.scriptiebank.be/scriptie/2007/dossier-radicalisering-
belgie?token=H-hxPHO00SRxEPVHKgbveg15b5RFxKgnyHgC8Sgp6GE 

 

- Er waren geen duidelijke statistieken over radicaliseren op zich maar na lang zoeken heb ik 
een thesis gevonden rond radicaliseren in de praktijk. De grafiek gaat over jongeren die 
onderwerpen onderzoeken in verband met de Islam. 

o Saenen, D. projectieplan: De oorlog in Syrië. {eindwerk}. Geel: Thomas more. 

o Marchouh, M. Een beknopte inleiding tot radicalisme vanuit de praktijk. {eindwerk}. 
Brussel: Erasmushogeschool, op 
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/laatste%20versie%20deel%20I
%20thesis%202016.pdf 

 

 

 

  

https://www.scriptiebank.be/scriptie/2007/dossier-radicalisering-belgie?token=H-hxPHO00SRxEPVHKgbveg15b5RFxKgnyHgC8Sgp6GE
https://www.scriptiebank.be/scriptie/2007/dossier-radicalisering-belgie?token=H-hxPHO00SRxEPVHKgbveg15b5RFxKgnyHgC8Sgp6GE
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Stap 5: Afwerking individueel 

werkdocument  

1. Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht  
 

1. Gevonden info- zoekresultaten  
 

- Ik vond voldoende informatie omdat het al een aantal jaar in de media speelt. Boeken en 

krantenartikelen waren geen probleem om te vinden, dat verliep zeer vlot. De 

onderzoeksliteratuur en beeldmateriaal verliep wat minder vlot maar uiteindelijk heb ik alles 

gevonden. Bij stap heb ik een aantal keer met Bing gewerkt maar over de volledige opdracht 

werkte ik vooral met Google en Limo.  

- De zoekstrategie van het gebruik van verschillende trefwoorden neem ik zeker mee. Door 

het woord in een zelfstandig naamwoord of werkwoord te zetten kunnen er veel meer 

bronnen gevonden worden.  

- Ik heb heel goed gelet op betrouwbaarheid, maar bij sommige type bron vond ik meer enkele 

resultaten en stond niet alle informatie vermeld, zoals een auteur die ontbreekt.  

 

2. Verloop opdracht – vaardigheden  
 

- De Sadan-opdracht verliep behoorlijk langzaam omdat ik vaak opgaf als ik iets niet direct 

vond of als het langdradig werd. Vanaf stap 4 verliep alles zeer vlot en heb ik goed 

doorgewerkt.  

- Ik dacht in het begin van de opdracht dat ik hetzelfde ging zoeken zoals bij mijn GIP in het 

middelbaar maar ik probeerde nu meer uit.  

- De vaardigheid van bronvermelding. Het was bij de bronvermeldingen dat ik problemen had 

en dat alles moeizaam verliep.  

-  Het ordenen van documenten om een beter en leuker beeld te geven. Het vinden van 

verwante woorden van radicaliseren.  

- Ik heb, zoals al eerder gezegd, veel bijgeleerd over andere woorden gebruiken omtrent een 

bepaald thema. Met verschillende woorden kunnen er veel meer en betere bronnen 

tevoorschijn komen. 


