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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning 

Puntje 1: Vertaal je thema 
 
Eigen kennis: 
Aanslagen, Syrië ,verschillende godsdiensten, extreme islam, geen heldere gedachten, geen respect voor de mens , geweld, bommen, terrorisme  
  
Wikipedia: 
Afwijken van de gangbare norm binnen cultuur, fasen radicalisering, individu/groep vervreemd van maatschappij, preventie` 
 

Puntje 2: Gebruik 3 zoektermen 
 

Zoekterm 1 
 

Extreme islam (Google) Ongeveer 42.200.000 resultaten (0,46 seconden)   

Soort bron Aantal 

boek  

Ongeveer 572.000 

resultaten  
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video  

Ongeveer 

1.310.000 

resultaten  
  

 
 

9.810 resulaten 

572.000 resultaten 
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72.600 resultaten 
 

 
 

99.300 resultaten 
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82.600 resultaten 
 

 

101.100 resultaten 
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Extreme islam (Bing) 3 610 000 Resultaten 

 

Soort bron Aantal 

boek  

5810 
000 

artikel krant Enkele  
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site concrete organisatie  
 

524 
000 

afbeelding 
Zeer 
veel 

video 
Zeer 
veel  

eindwerk  

4790 
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hoofdstuk uit boek  

32 
400 

enzovoort = vul gerust aan met soorten die jij vond … 

Bij video’s, boeken,… staat er niet bij hoeveel resultaten er werden weergegeven. 

 

Zoekterm 2 
 

Fasen van radicalisering (Google)  
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Soort bron Aantal 

boek  

 
 

1.640 

artikel krant 

 

37.900 
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site concrete organisatie  
 

23.800 

afbeelding Heel erg veel 

Video  

 
 

518 

eindwerk Heel veel 
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hoofdstuk uit boek Heel veel 

Nieuws  

 

1.750 

 

Fasen radicalisering (Bing)  

Soort bron Aantal 

boek Staat er niet 
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artikel krant 

 

Geen, 0 resultaten bij nieuws 

site concrete organisatie 

 

22 500 

afbeelding Heel veel 
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video  

 
 

2 

Eindwerk 

 

30100 
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hoofdstuk uit boek  
 

31300 

Nieuws 

Geen resulateten  

 

Puntje 3: Zoekopdracht via Limo 
 

Extreme islam Limo 

 

Soort bron Aantal 

artikel krant  

ik heb de filter artikel gekozen en ook fysieke exemplaren. 
2 
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Boek 

 

395 

Website 

  

2.328 
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Onderzoeksrapport  

 

Bij deze heb ik het samen ingetypt omdat er geen filter was; 
 

geen 
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Video  
 

2 

Eindwerk  
 

1 
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hoofdstuk uit boek  
 

6 

enzovoort = vul aan / pas aan volgens jouw geselecteerde soorten … 

 

Puntje 4: Craptest 
 

A. Boek →Fasen radicalisering (Google) 
 
       Titel: Preventie van radicalisering in België 
 
Crap-test 

1) Wanneer werd de bron gemaakt? Is er een datum aanwezig? 
2011 

2) Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie? 
 

Ik ben niet zeker maar ik vermoed van wel omdat dit over een wetenschappelijk onderwerp gaat. Hiervoor moet zou ik het boek moeten gaan halen. 
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3) Is de inhoud onpartijdig? Gaat het om iemands mening? 
 

   Ik kan niet het hele boek lezen waardoor ik dat niet met zekerheid kan zeggen. Maar omdat dit een wetenschappelijk boek is zal dit 
niet op een mening besasseerd zijn.   

 
4) Wie schreef/maakte het matriaal? 

jannie noppe 
 

5) Met welke bedoeling is het matriaal geschreven/gemaakt? 
Om mensen te informeren over radicalisering  

 
6) Wie is het doelpubliek? 

Mensen die willen informatie verkrijgen over radicalisering, een organisatie die een inteventie wil uitbouwen, … 
7) Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst? 

Nee, ik heb het boek niet op een reclamesite gevonden. 
 
Conclusie →  Ik heb de auteur opgezocht en hij had een link met de universiteit van Gent. Het boek die ik gevonden heb is dus wel redelijk 
wetenschappelijk kan ik stellen. Maar om zeker te zijn zou ik het boek moeten gaan halen.  
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B. Website via Google → Fasen van radicalisering 

 
 

1. Wanneer werd de bron gemaakt? Is er een datum aanwezig? 
 

Niet te vinden 
 

2. Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie? 
 
          EXPOO expertisecentrum opvoedingsondersteuning. 
 

3. Is de inhoud onpartijdig? Gaat het om iemands mening? 
Ja de inhoud is objectief, het is een inhoud die gemaakt vanuit de Vlaamse overheid waardoor ze normaal onpartijdig wordt 
geschreven. 

4. Wie schreef/maakte het matriaal? 
De Vlaamse overheid 

5. Met welke bedoeling is het matriaal geschreven/gemaakt? 
Om mensen te informeren over radicalisering in Vlaanderen en kennis bij hulpverleners te versterken. 

6. Wie is het doelpubliek? 
           De mensen die wonend zijn in Vlaanderen en info willen of radicaliseren 
 

7. Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst? 
 
Neen 
 
Conclusie → Omdat dit vanuit de vlaamse overheid uitkomt kun je met grote zekerheid zeggen dat de informatie correct is.  
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a. eindwerk via Bing → fasen van radicalisering 

  
 

1. Wanneer werd de bron gemaakt? Is er een datum aanwezig? 
In 2009. 

2. Is er een literatuurlijst? Wordt er verwezen naar bronnen van informatie? 
Ja, deze is aanwezig achteraan (zie foto). 

 
3. Is de inhoud onpartijdig? Gaat het om iemands mening? 

Nee, in een eindwerk mag je uw mening verkondigen. Meestal eindig je je eindwerk ook met een conclusie waarin je je mening zegt. 
4. Wie schreef/maakte het matriaal? 

Van Yperen 
5. Met welke bedoeling is het matriaal geschreven/gemaakt? 

Een einwerk is een schoolopdracht. Ik neem dus aan dat dit een werk gemaakt is door aanleiding van een schoolopdracht.  
6. Wie is het doelpubliek? 

 De leerkracht die dit eindwerk beordeeld en wanneer dit gepubliceerd wordt ook de mensen die info willen over radicalisering.  
7. Wordt er reclame gemaakt voor een product of dienst? 

Neen. 
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Conclusie → omdat dit een eindwerk is zal de eigenaar hierin waarschijnlijk ook zijn mening verkondigen. We kunnen dus niet met zekerheid zeggen 
dat deze info helemaal coreect is.  

 

Puntje 5: Kritische terugblik 
 

a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen. 
Soms verliep het zoekproces moeizaam omdat ik vaak niet vond wat ik zocht. Als je iets intypt zijn er veel onnodige zaken die er ook 
tussen staan.  

b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken ? Welke ? 
Vooral het zoekwoord fasen van radicalisering was goed. Mijn ander woord was nogal moeilijk om daar de juiste info bij te vinden. 

c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet ? Hoe verklaar je dit ? 
Het nieuws bij fasen van radicalisering op Bing. Misschien omdat deze zoekterm te specifiek is en je dit daarom niet vindt. 

d. Heb je nog andere bemerkingen, vaststellingen, voornemens ? 
 LIMO is een correctere site dan Google & Bing. 

 

Puntje 6: Formulering onderzoeksvraag 
 
Is er een deel in België die gevoeliger is voor radicaslisatie? 
Wat is de mentaliteit voor jongens die naar syrie gaan? 
Is er een verband tussen radicalisatie en levenbeschouwing? 
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Stap 2: De basistekst 

 

 
 

Puntje 1: Bronvermelding, lijstreferentie 
 
Spee, I., & Reitsma, M. (2015). De rol van de school. In I. Spee, M. Reitsma, Puberaal, lastig of radicaliserend? (pp. 16-29). Den Haag: Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 

Puntje 2: Bronvermelding, tekstreferentie 

“Het kan iedere school overkomen: leerlingen die in een proces van radicalisering terechtkomen. Daar kan en mag een school zijn ogen niet voor 
sluiten. Maar op welk moment en op welke manier grijpt een school in? Dat is afhankelijk van de maatschappelijke opdracht die de school zichzelf 
stelt, maar ook van de eisen van de inspectie (Spee & Reitsma, 2015 p. 16)”. 

 



 26 

 

 

Puntje 3: Context 
 

het is een hoofdstuk uit een boek van “Puberaal, lastig of radicaliserend?”. De verantwoordelijke (auteurs) zijn Ine Spee en Maartje Reitsma. Deze 
publicatie is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze publicatie is geschreven vanuit de 
pedagogische opdracht van scholen en is bestemd voor alle professionals die aan een school verbonden zijn. Deze publicatie wil docenten die met 
jongeren te maken hebben, bijstaan.  

Het gaat vooral over proactief en preventief (en deels curatief) handelen om ontsporing van jongeren vroegtijdig te signaleren en mogelijk te 
voorkomen. Het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid door de school. Nederland heeft te maken met verschillende vormen van 
radicalisering: van rechts- tot linksextremisme, van dierenactivisme tot islamitische radicalisering. Deze publicatie is geschreven vanuit de 
pedagogische opdracht van scholen en is bestemd voor alle professionals die aan een school verbonden zijn. Maar ze is ook bedoeld voor mensen die 
een taak hebben in de zorgketen van de school en voor beleidsmakers.  

Dit is géén publicatie met alle ins en outs van allerlei vormen van radicalisering. Wel biedt het een kader waarin het proces van radicalisering geplaatst 
kan worden, op welke manier dit jongeren en de school kan treffen en wat de school hieraan kan doen. Én het gaat over het belang van het hebben 
van een professio- neel netwerk en hoe dit al vroegtijdig kan worden benut. Daarmee denken we een bijdrage te leveren aan het tijdig signaleren van 
de ontsporing van jongeren die zich afkeren van onze samenleving.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Puntje 4: Verneem meer over de auteur 
 
Ine Spee en Maartje Reitsma zijn de auteurs. Er is geen info terug te vinden over de auteurs in het hoofdstuk uit het boek.  
 
 

Ine Spee Maartje Reitsma 

▪ Senior Crisisadviseur 
▪ Werkt bij IVP (expert bij schokkende 

gebeurtenissen) 
▪ Komt uit Nederland, Amsterdam 
▪ Heeft nog een ander boek geschreven 

 
 

 
 

 

▪ Komt uit Nederland, Tilburg 
▪ Ze studeerde aan de universiteit van 

Amsterdam 
▪ Ze heeft enkele opleiding gevolgd 

http://www.vanuitdebedoeling.nl 
 

 
 

 
 
 

http://www.vanuitdebedoeling.nl/
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Puntje 5: Structuur 
 

▪ ja de tekst bevat tussentitels er is ook een logische opbouw van de tekst. Het is geen 1 doorlopende tekst, maar verdeeld onder 
verschillende titeltjes. 

  

▪ In de tekst zijn er ook figuren, tabellen & teleningen. 

 

▪ Onder de illustratie/figuren wordt een bronvermelding genoteerd. Er is ook op het einde bibliografie/litertatuurstudie. De bibliografie 
wordt op dezelfde manier voorgesteld als deze van onze bronvermelding. De bronvermelding onder de afbeeldingen gebeuren op een 
andere manier. Er wordt wel gebruik gemaakt van een voetnoot maar de formulering is op een andere manier.  
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Puntje 6: Zoek gelijksoortige info en duid die aan 

Ik heb alles aangeduid. 
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Puntje 7: Lijsten met die soortgelijke info 
 

Lijst van organisaties/diensten / voorzienningen 
 

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een 
Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezighoudt met de 
binnenlandse veiligheid en inlichtingen op burgerlijk gebied uit het 
buitenland verzamelt. 
 
Doelgroep : de volledige Nederlandse bevolking (beschermt de 
nationale veiligheid)  
 
 
 
 
 
Contactgegevens:  

 

https://www.aivd.nl 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_dienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties
https://www.aivd.nl/
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 https://www.ivp.nl 
 
 

 
(Website IVP) 
 
 
https://www.ivp.nl 
 

Op de sociale kaart van Nederland vond ik de organisatie niet terug, 
daarom heb ik het gewoon in Google ingetypt waar ik meteen hun 
webiste vond.  
 
 
 
Kpc-groep is een onderwijsadviesbureau. Ze richten zich op de 
uitdagingen van onderwijsorganisaties in PO, PrO, V(S)O, VMBO en 
MBO. Ook vond ik het logo terug van de organsiatie die ook in mijn 
boek wordt vermeld. (doelgroep) 
 
 
 
Contactgegevens: 

https://www.kpcgroep.nl/ 
 
 

 
 

Een organisatie die zich bezighoudt voor mensen die een 

schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Ze hebben een 

alarmnummer. Contactgegevens. Ze bieden accute hulpverlening 

aan maar doen ook aan preventie & nazorg.  

 
 

▪ Doelgroep: voor bedrijven, overheden, politieke bestuurders  

 

https://www.ivp.nl/
https://www.ivp.nl/
https://www.kpcgroep.nl/
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Bezoekadres 

Landgoed Guldenberg Guldenberg 12 

5268 KR Helvoirt 

telefoon 073-6247247 

Postadres 

Postbus 482 

5201 AL Den Bosch 
 
 
 
 
 

NCTV. Ook hier vond ik dit niet op de sociale kaart waardoor ik het 
op het internet heb opgezocht.  
Contactgegevens:  
Postadres:  
Postbus 16950  
2500 BZ Den Haag  

Bezoekadres:  
Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Telefoon: 070 751 50 50 (algemene nummer tussen 7.00 en 19.00 
uur bereikbaar) 

 
 
Doelgroep: de gehele bevolking van Nederland. 

Nationaal coordinator Terorrismebestreiding en veiligheid. Het is 
Nederlands organisatie die door de overheid opgericht uit 2012. De 
NCTV is de voortzetting van de in 2004 opgerichte Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) 
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen 
ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en 
bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale 
infrastructuur veilig is én blijft. 
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Lijst van specialisten / verwijzing naar bronnen  
 
 

Martine France Delfos  Zij komt uit Eindhoven en is geboren op 24 juli 
1947. Ze is een biopsycholoog, therapeut, 
docent, onderzoeker, taal- en letterkundige en 
auteur. Ze studeerde aan de universiteit van 
Utrecht. Ze heeft een wikipedia-pagina. 

http://www.mdelfos.nl 
 

 
(Google aflbeeldingen) 

 

 
 
 
 

http://www.mdelfos.nl/
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Pettigrew & Tropp 
 
 

 
 
(Google afbeeldingen) 

Linda R. Tropp is psycholoog en heeft 
verschillende boeken geschreven. Ze spreekt 
Engels  
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 Thomas Pettigrew is geboren op 28 October 
1791 en gestorven op  23 November 1865. Hij 
heeft een wikipedia-pagina in het Engels. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pettigrew 
 

 

 
 
 
 
 

Verhoeven Julie  
 

Ze is een psycholoog die uit Nederland komt. Ik 
heb niet veel gevonden over haar omdat er een 
artiest is die exact dezelfde naam heeft.  
 

Foto niet gevonden omdat er meerdere 
personen bestaan met deze naam. 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pettigrew
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Wilders Geert  Geert Wilders is geboren op 6 september 1963. 
Hij is een Nederlands politicus. Hij is partijleider 
van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en namens 
deze partij fractieleider in de Tweede Kamer. 
Doordat de PVV gedoogpartij was van het 
kabinet-Rutte I, een minderheidskabinet 
bestaande uit VVD en CDA, was hij in 2010 
betrokken bij de totstandkoming hiervan.Hij 
heeft een afkeer voor de Islam. 

 

 
(wikipedia) 

 
 
 

 

 

Lijst van met vaktermen 

 
Ik ben via Toledo naar Limo gegaan. Daar heb ik Van Dale woordenboek opgezocht. Alle betekennisen van de woorden komen van het online 
woordenboek Van Dale.  
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Congruent beleid Overeenstemmend 

 

Het is belangrijk om een congruent beleid uit de voeren in een 
maatschappelijke opdracht van een school richt zich op school-, klas- 
en leerling niveau. Ook als het gaat om radicalisering, of het 
voorkomen daarvan.  

Curatief Gericht op de praktische genezing= genezend 
 
De curatieve geneeskunde, gezondheidszorg medische verzorging ge-
richt op het genezen van ziektes+ preventieve geneeskunde. 
 
https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do 
 

Polarisatie Het ontstaan of toenemen van (tot dan toe verborgen) spanningen 
en tegenstellingen in een groep 
meer in het algemeen en in politieke zin toespitsing, accentuering 
van de tegenstellingen (tussen politici of politieke partijen) 

https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do
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https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do 
 

Proactief In zijn handelen of optreden anticiperend, vooruitlopend op ver-
wachte toekomstige werkingen of handelingen of de resultaten. 
Dingen ondernemen die later een doel dienen. 
 
https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do 
 

Repressief Dienend om te onderdrukken (t.w. iets dat zich reeds heeft voorge-
daan), m.n. met de bedoeling om herhaling te bemoeilijken of te 
voorkomen= stuitend, beteugelend+ preventief. 
 
Het melden van radicalisering is repressief. 
https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do 
 

 
  
 

Lijst van soorten bronnen 
Tijdschrift  Bie, J. de, Poot, C. de, Leun, J.P. van der (2013) Illegaal verblijvende 

moslimmigranten in jihadistische samenwerkings- verbanden. 
Tijdschrift voor Criminologie 2; 55: 155 - 174.  

Ik heb deze bron gekozen omdat deze over de moslimimigratnen 
gaat en dit dus relevant is voor mij tekst. Er staat in de 
bronvermelding tijdschrift. 

Onlinewebsite  Wienke, D. en O. Ramadan (2011). Polarisatie en radicalisering bij 
jongeren. Vragen en antwoorden ten behoeve van professionals 
werkzaam in eerstelijnsorganisatie en in het onderwijs. 

https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do
https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do
http://goto/?q=_gwn187992_gwnstuitend&betid=b233795
http://goto/?q=_gwn149083_gwnpreventief&betid=b186628
https://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do
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http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-
jongeren.html 

Dit gaat over de ramadan en dus onrechtreeks over de islam, de 
godsdienst die verwant staat met de radicalisering. Dit is mijn thema.  
 
 
 

Verzamelwerk  
 
 

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.  

Ik vond meteen dit al het eerste terug op het internet en heb dan dit 
gekozen. 

 

Artikel  
 
 

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.  

Ik vond dat hier relevante info in staat in verband met mijn thema. 
Eindwerk  Kassenberg, A. (2002). Wat scholieren bindt: sociale gemeenschap in 

scholen. Dissertatie. Groningen: Universiteit van Groningen. Dit heb 
ik gekozen omdat dit vanuit de Universiteit van Groningen komt. 
Daaar leidt ik door af dat het betrouwbare info is. 

 

http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken 

 
 

Puntje 1: De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst 
 

 

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

 

Op Limo vond ik geen resultaten. Daarna heb ik op het internet (Google) 
gezocht naar de bron. Hier vond ik een webiste waarop ik de tekst terug 
vond. 
 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21176/DeBie-et-
al2013TvC_0165-182X_2013_055_002_003.pdf?sequence=1 
 
(vindplaats) Website: openaccess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron Vindplaats 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21176/DeBie-et-al2013TvC_0165-182X_2013_055_002_003.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21176/DeBie-et-al2013TvC_0165-182X_2013_055_002_003.pdf?sequence=1
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Wienke, D. en O. Ramadan (2011). Polarisatie en radicalisering bij 
jongeren. Vragen en antwoorden ten behoeve van professionals 
werkzaam in eerstelijnsorganisatie en in het onderwijs. 
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-
jongeren.html 

 

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-
Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html 
(vindplaats) Website: nji  
 
De website bestaat nog, ik kan de tekst erop terugvinden die ze gebruiken 
in mijn gekozen werk.  

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.  

 

Er is een online toegang van dit verzamelwerk op Limo hier vind je de tekst 
terug die ze gebruiken in mijn gekozen werk. 
 
Vindplaats: Limo, online toegang 
 

http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Polarisatie-en-radicalisering-bij-jongeren.html
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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.  

 

 
 
Er is toegang van dit artikel via de website Limo. In het artikel vind je de 
tekst terug die ze gebruiken in mijn gekozen werk. 
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Kassenberg, A. (2002). Wat scholieren bindt: sociale gemeenschap in 
scholen. Dissertatie. Groningen: Universiteit van Groningen.  

 

Dit eindwerk is beschikbaar in de 
KU Leuven. In het eindwerk vind je de tekst terug die ze gebruiken in mijn 
gekozen werk. 
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San, M. van, Sieckelinck, S. & Winter, M. de (2010). Idealen op drift. 
Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren. Den Haag: Boom 
Lemma uitgevers.  

 

Het is een boek. Het is beschikbaar in Vives Kortrijk, Roeselare en Torhout.  

• VIVES Campus Kortrijk   Bib 1e verdieping   362.745   
• In het boek kun je de tekst terug vinden die werd gebruikt in mijn gekozen 

tekst. 

 
 

 
Reitsma, M. (2013). De school als gemeenschap: Hoe w(m)eet je dat? 
Den Bosch: KPC Groep.  

 

Ik heb de tekst op internet terug gevonden. Op Limo vond ik deze bron niet 
terug. Ze gebruiken de tekst van deze bron. Ik heb de tekst op deze webiste 
terug gevonden. 
 
De webiste waar ik dit vond: slideshare 
 
https://www.slideshare.net/MaartjeReitsma/de-school-als-gemeenschap-1 
 

https://www.slideshare.net/MaartjeReitsma/de-school-als-gemeenschap-1
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Pligt, J. van der & Koomen, W. (2009). Achtergronden en 
determinanten van radicalisering en terrorisme. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam.  

 

 Ik heb de tekst terug gevonden op een website. Op Limo had ik geen 
zoekresultaten. In mijn bron gerbuiken ze de tekst van deze bron. 
 
Website: Wodc 
 
https://www.wodc.nl/binaries/1657_Volledige_tekst_tcm28-70139.pdf 
 
 
 
 
 

Kassenberg, A. (2002). Wat scholieren bindt: sociale gemeenschap in 
scholen. Dissertatie. Groningen: Universiteit van Groningen.  

 

 

 

Het is beschikbaar in de KU Leuven.  
Vindplaats : fysiek, Ku Leuven bibliotheek sociale wetenschappen  

 
 
 

IVD. (2004) Van dawa tot jihad. De diverse dreigingen van de radicale 
islam tegen de democratische rechtsorde. Den Haag: Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.  

 

Ik vond deze niet terug op Limo maar wel op internet. 
 
(Vindplaats) website: kennisplein 
 
https://www.kennisplein.be/Documents/notavandawatotjihad.pdf 
 

Westenberg, P.M. (2008). De Jeugd van Tegenwoordig! Diesoratie. 
Leiden: Universiteit Leiden.  

https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/080208/oratie-
westenberg.pdf 
Ik vond deze tekst terug op de wenistz.  

https://www.wodc.nl/binaries/1657_Volledige_tekst_tcm28-70139.pdf
https://www.kennisplein.be/Documents/notavandawatotjihad.pdf
https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/080208/oratie-westenberg.pdf
https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/080208/oratie-westenberg.pdf
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 (vindplaats) website: leidenuniv 

Prudon, P. & B. Doosje (2015). Radicalisering: een analyse in termen 
van sekten. De Psycholoog, Maandblad Nederlands Instituut van 
Psychologen 50; 2: 24 - 30.  

 

Ku Leuven. Bibliotheek Pyschologie en padagogische wetenschappen (pbib) 

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

 

Vindplaats:  

Odisee Campus Brussel Bibliotheek   Sociaal-agogisch werk   327.5 
WOLF 2015  

UCLL Sociale School   Bibliotheek   2 WOL  

 Thomas More campus Geel   Uitleenbare werken   327.500/0009  

De tekst is beschikbaar in Odisee, Ku Leuven & Thomas Moore Antwerpen. 



 47 

 

 
Delfos. M. (2004). Communiceren met pubers. Paper bij een 
symposium in de abdij van Postel. 

Limo: Odisee campus Brussel: Bibliotheek lerarenopleiding 433 DELF 
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Puntje 2: Auteur(s) van je basistekst 
Ine 
Spee  

Ik heb eerst gezocht op Limo hier vond ik 366 werken van Ine Spee; daarna paste ik een 
tweede filter toe namelijk auteur ‘Spee, I.’ Als ik deze filter toegepaste kwam is uit op 6 
resultaten.  
 

 
 

Er 1 boek die verwant is aan mijn thema radicalisering. Behalve het werk die ik heb 
gekozen. De titel van dit boek is weer zin in het leven.  

Beschikbaar in UCLL Limburg.  – Bibliotheek LER ARK   Open rek   418.7.   

KU Leuven Bibliotheken Psychologie en Pedagogische Wetenschappen   Educatieve 
collectie   +105.95 FIDD 2000.  

Thomas More campus Vorselaar   Monografieën   418.700. 

 
 
 

Bronvermelding:  
 
Fiddelaers-Jaspers, R., Spee, I. 
(2000). Weer-zin in 
leven (Schoolpraktijk: praktijkboeken 
voor geïntegreerde 
leerlingbegeleiding). Houten: EPN. 
 
 
 

 
 



 49 

Maartje 
Reitsma 

Ik heb op Limo de titel ingetypt. Eerst kwam ik 6 resultaten uit. Daarna heb ik de filter 
auteur ‘Reitsma M.’ ingedrukt. Hierna kwam ik 2 resultaten uit. Ik vond dat het boek 
werken met community-gedachte past bij mijn thema.  

• Het is beschikbaar in Odisee Campus Brussel Bibliotheek   Lerarenopleiding   TS ALG SPEZ.  

 

 

Bronvermelding:  
 
Reitsma, M. (2012). Impulse 
Leeuwarden: Werken vanuit de 
community-gedachte. Speziaal : Zorg 
Aan Leerlingen Van 4 - 16 Jaar, In: 
Speziaal : zorg aan leerlingen van 4 - 
16 jaar, 7 (2012)4 ; p. 36-38. 
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Sterauteurs  

 
 
 

Sophie Verhoeven Vindplaats digitaal: 
http://www.ncdo.nl/sites/default/files/Verhoeven-
school%20als%20oefenplaats%20democratie.pdf 

Website waar ik dit vond(digitaal): Ncdo 

Titel: De school als oefenplaats voor democratie 

Verhoeven, S. (2014). Hoe ontwikkel je de school tot oefenplaats 
voor democratie? In K. Jurrius , H. Torringa (red.). Opvoeden tot 
betrokkenheid: lessen uit de wetenschap. (z.p.) Amsterdam: uitgeverij 
SWP.  

 

 

P.M Westenberg  

 

Vindplaats: 
https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/080208/oratie-
westenberg.pdf 

Website (digitaal): leidenuniv 

Titel: De jeugd van tegenwoordig! 

http://www.ncdo.nl/sites/default/files/Verhoeven-school%20als%20oefenplaats%20democratie.pdf
http://www.ncdo.nl/sites/default/files/Verhoeven-school%20als%20oefenplaats%20democratie.pdf
https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/080208/oratie-westenberg.pdf
https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/080208/oratie-westenberg.pdf


 51 

Westenberg, P.M. (2008). De Jeugd van Tegenwoordig! Diesoratie. Leiden: 
Universiteit Leiden.  

 

Puntje 3: Het colofon 
 
Ik heb het boek gaan halen in de bibliotheek Kortrijk. Hier zie je de flap van het geleende boek.  
 

 

 

o De voorflap:  

Er worden 3 auteurs vermeld. Marion Van San, Stijn Sieckelinck en Micha De Winter. Er staat een foto op van een man die vuurspuwt. 
De titel wordt ook in het groot vermeld de titel is: Idealen op drift. Een ondertitel die ook wordt vermeld is ‘Een pedagogische kijk op 
radicaliserende jongeren.’ De uitgeverij Boom/Lemma wordt ook vermeld. Onderaan links staat er een afbeelding van de organisatie 
‘Forum’. Dit is een instituut voor multiculturele vraagstukken.  
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o In het colofon:  

De titel en ondertitel worden hier ook vermeld. Onder dit staan tevens de 3 auteurs. De uitgevrij Boom Lemma wordt hier ook nog eens 
herhaald. Hier staat ook het jaartal waarin het boek is gedrukt namelijk 2010. Hier wordt ook uitleg gegeven over de organisatie Forum. 
Er wordt vermeld wie zorgde voor het omslagontwerp en wie de opmaak van het binnenwerk geeft gemaakt. Daarna wordt ook een 
waarschuwing gemaakt dat alle rechten zijn voorbehouden aan het boek. Er is ook een ISBN & NUR nummer. Als laats wordt de site van 
de uitgeverij vermeld. Er is ook een uitgebreide literatuurlijst aanwezig. 

o Op de achterflap: 

Hier wordt een kleine beschrijving gegeven van wat er in het boek is te vinden. Ook wordt er een hele minimale uitleg gegeven van de 3 
auteurs. Daarna wordt uitleg gegeven over de organisatie Forum. Er is ook een foto van Universiteit Utrecht. Tevens wordt hier ook de 
uitgevrij vermeld.   

o Vaktermen/trefwoorden 

Radicaliseringsprocessen, Multiculturele vraagstukken, Pedagogisch perspectief 

Sociale cohesie   

Puntje 4: Zoek nu verder buiten je basistekst. 
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Boek          
 
 
 

Ik heb op de site Limo gezocht naar het woord ‘aanslagen’ gezocht. 
Hierbij verkreeg ik een totaal van 154 resultaten. Ik heb hier een 
boek uitgekozen met de titel: ’11 september 2001: De 
terroristische aanslagen op de VS.’  

 

 

 
Lalley, P. (2003). 11 september 2001: De terroristische 
aanslagen op de VS. Harmelen: Ars Scribendi. 

 

Ik heb hier dezelfde zoekterm voor gebruikt namelijk ‘aanslagen’. 
Hier vond ik nog een boek met de titel: ‘Islam verhalenonderwijs’. 
Ik heb hier de extra filter ‘fysieke exemplaren’ aan toegevoegd. 
Hiervoor vond ik 122 resultaten. 

 

 

 

 
Wessels, A. (2002). Islam verhalenderwijs. Amsterdam: 

Nieuwezijds. 

 



 54 

De zoekterm ‘preventie’ gaf ik opnieuw in in Limo. Voor deze term 
vond ik 5.178 resultaten. Hier vond ik het boek met de titel: 
‘Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht’. 

 

 

Nuyens, Y., & Mertens, J. (2012). Preventie en 
gezondheid in Vlaanderen doorgelicht. Mechelen: 
Wolters Kluwer. 
 

 

 
 

 

Artikel        

 

 

 

   

 
 

De plaats waarbij de X staat vond ik geen jaargang omdat deze niet aanwezig was.  
 



 55 

Hier heb ik de zoekterm ‘hersenspoeling’ gebruikt. Ik heb de filter artikels eraan toegevoegd. 
Hiervoor kwam ik uit op 5 resultaten. De titel van het artikel uit het tijdschrift Neuron heeft de 
titel: ‘Hersenspoeling: Historiek van een controversieel begrip.’ 
 

Detraux, J. (2006). Hersenspoeling: 
Historiek van een controversieel 
begrip. Neuron, X, 144-147.  

Ik heb hier de zoekterm ‘islam’ ingegeven met de filter ‘artikel’. Hierbij kwam ik uit op 152.392 
Resultaten.  
 

Ray, A. (1999). Islam. The New Leader, X, 
20-45.  

Ik heb in Limo de zoekterm ‘aanslagen’ ingegeven en heb hierbij de filter ‘artikel’ aan toegevoegd. 
Ik kwam hier uit op 53 resultaten.  
 

 
 

1 jaar na de aanslagen in Brussel. 
(2017). Sampol, Samenleving En Politiek, 
3, 67-73 
 

Geen auteur aanwezig daarom heb ik de 

titel als auteur gebruikt. 
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Eindwerken  

Ik heb het termwoord: ‘islamitische staat’. Ik heb dit opgezicht op de site 
‘Doks’. Hierbij kwam ik 2 resultaten uit. Ik koos voor het eindwerk met de 
naam: ‘islamitische staat’.  
 

 
 

Desmedt, A. (2015). Islamitische Staat [scriptie]. Leuven: UC Leuven. 
 
 

Voor mijn 2de woord zocht gebruikte ik de zoekterm: ‘aanslagen’. Ik zocht 
dit op op Doks. Ik kwam uit op 21 resultaten. Ik koos voor het artikel met de 
naam: ‘De eerste les(sen) na een terroristiche aanslag. Een behoefteanalyse 
bij leraren 1e graad secondair onderwijs’.  
 
 

Peeters, I. (2017). De eerste les(sen) na een terroristiche aanslag. Een 
behoefteanalyse bij leraren 1e graad secondair onderwijs 
[bachelorproef]. Kempen: Thomas More. 
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Voor mijn laatste eindwerk koos ik voor de zoekterm: ‘geweld’. Dit typte ik 
in op Doks. Ik kwam uit op 77 resultaten. Ik koos voor het eindwerk met de 
titel: ‘De psychosociale ontwikkeling bij kinderen opgegroeid in de context 
van intrafamiliaal geweld en/of armoede’. 
 

 

Devlieger, A.-S. (2016). De psychosociale ontwikkeling bij kinderen 
opgegroeid in de context van intrafamiliaal geweld en/of armoede 
[bachelorproef]. Kortrijk: Vives. 

 

Onderzoeksliteratuur  

Ik heb de zoekterm islam genomen voor mijn eerste 
onderzoeksliteratuur. Hierbij had ik 796 resultaten. Ik koos voor het 
boek met de titel: de integratie van de islam in België anno 1993.  
 
 

Leman, J., Renaerts, M., Van den Bulck, D., Boulif, M. (1992). De 
integratie van de islam in België anno 1993. Cultuur en Migratie: 
Brussels. 
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Voor het 2de element heb ik de zoekterm ‘aanslagen’. Hiervoor vond ik 
32 resultaten. Ik koos voor het hoofdstuk uit boek met de titel ‘kansen 
voor groei in begeleid zelfstandig leren: Een project rond De aanslag van 
Harry Mulisch’. 
 

 
 

Rutgeerts, B. (2007). Kansen voor groei in begeleid zelfstandig leren: Een 
project rond De aanslag van Harry Mulisch, Begeleid zelfstandig leren in 
het talenonderwijs: Klein beginnen en groeien (pp. 67-76). Mechelen: 
Wolters Plantyn. 

Voor mijn 3de onderzoeksliteratuur gebruikte ik de zoekterm: 
‘extremisme’. Hiervoor kreeg ik 53 resultaten. Ik koos voor het artikel 
met de titel: ‘Over de plaats van extremisme in de democratische 
rechtstaat’.  
 

 
Rummens, S. (2015). Over de plaats van extremisme in de 

democratische rechtsstaat. Liberaal Reveil, 56, 65-70. 
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Digitale anderstalige bronnen  
Ik heb op Springerlink gezocht voor mijn eerste digitale anderstalige 
bron. Ik koos voor de zoekterm ‘terrorism’. Hierbij verkreeg ik 56.545 
resultaten. Ik koos voor het boek met de titel: ‘terrorism’. 

Primoratz, I. (2004). Terrorism. Londen: Palgrave Macmilla. 

 

 

Mijn 2de zoekterm was ‘radicalize’. Hiervoor verkreeg ik 11.006 
resultaten. Ik koos voor het boek met de titel: ‘Radicalizing Rawls’. Deze 
zoekterm heb ik ook opgezocht op Springerlink.  
 

• Chartier, G. (2014). Radicalizing Rawls. New York: Palgrave Macmilla 

 

Mijn 3de zoekterm was ‘discrimination’. Dit zocht ik op op Springerlink. 
Ik kreeg hiervoor 352.936 resultaten.  

• Ukaigwe, J. (2016). Discrimination. In J Ukaigwe, ecowas Law (pp.333-
345). Zwitserland: Springer. 
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E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines 
 

 

Mijn eerste zoekterm was aanslagen. Hierbij kreeg ik 40 resultaten. Ik 
koos het artikel met de titel: ‘Wetsontwerpen over steun aan 
slachtoffers terrorisme krijgen groen licht in commissie’. Het artikel 
komt uit de krant: Het nieuwsblad. Bij dit artikel stond geen auteur 
waardoor ik deze in mijn brondvermedling heb vermeld als X.  

X (6, december, 2018). Wetsontwerpen over steun aan slachtoffers 
terrorisme krijgen groen licht in commissie. Het nieuwsblad, 1. 

Mijn 2de zoekterm was radicalisering waarvoor ik maar 4 reslutaten 
uitkwam. Ik koos voor het artikel met de titel: ‘Peter De Roover: speer 
van de natie’.  
 

Drabbe, K. (6, december, 2018). Peter De Roover:speer van de natie. Het 
laatste nieuws, 2. 

Voor mijn laatste zoekterm typte ik iradicalisme in. Hiervoor kwam ik uit 
op 54 resultaten. Hiervoor koos ik het artikel met de titel: ‘N-VA aan het 
radicaliseren? De partij is al extreemlinks.  
 

Van Wiele, S. (6 december 2018). N-VA aan het radicaliseren? De partij is 
al extreemlinks. Gazet van Antwerpen, 2. 
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Internet algemeen  

 

Ik heb op google-books gezocht naar Ine Spee. Hiervoor kreeg ik heel 
15.900 resultaten. Ze heeft een boek geschreven: veelkleurig verdriet. Ik 
vind enkel alleen de verwijzing terug van dit werk.  

 

 

Spee, I. (2000). Veelkleurig verdriet. Nederland:KPC. 

Op google-scolar typte ik Maartje Reitsma in. Hier vond ik 161 
resultaten. Daar vond ik een werk met de titel: ‘Van speciaal naar 
regulair onderwijs’.  

 

Reitsma, M., & Sontag, L., & Schipper, A., & De Wit, C. (2012). Van 
speciaal naar regulair onderwijs. s-Hertogenbosch: KPC Groep 

 

 

Ik had dit boek gevonden voor een eerdere opdracht op Limo. Toen ik 
het intypte om google-books vond ik geen enkel resultaat. Toch weet ik 
dat het boek bestaat en zocht het dus op op Limo. Ine  spee heeft 
meegewerkt aan het boek met de titel: weer zin in het leven. Ik kan hier 
enkel de verwijzing zien van het boek. 
 
 

Fiddelaers-Jaspers, R., Spee, I. (2000). Weer-zin in leven (Schoolpraktijk: 
praktijkboeken voor geïntegreerde leerlingbegeleiding). Houten: EPN. 
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Beelmarteriaal  

Ik heb hiervoor de zoekterm geweld gebruikt. Hierbij kwam ik 1 resultaat 
uit met de titel; islam, geweld & beeldvorming. 
 
 

Slaats, J. (z.d.) islam, geweld & beeldvorming. [video]. 

Omdat het zeer moeilijk was om op ItunesU te vinden heb ik ervoor 
gekozen om op you-tube naar filmpjes te zoeken. Ik typte hierbij de 
zoekterm radicalisering. Ik  Ik heb het filmpje met de titel ‘radicalisme op 
school: hoe pakken we het aan? 
 

Benhaddou, K. (24 maart 2018). Radicalisme op school: hoe pakken we 
het aan? [video].  
 
 

De 2de zoekterm die ik heb ingegeen is aanslagen. Ik koos hier het filmpje 
met de titel: ‘Reconstructie aanslagen Spanje’. 

Rtl-nieuws (19 augustus 2017). Reconstructie aanslagen Spanje [video]. 
Nederland: Rtl-nieuws.  
 
 



 63 

 

Stap 4 contextualiseren 
Puntje 1: Organisaties (hulp- of dienstverlening) 
 

Stad Maseik – dienst maatschappelijke integratie  Deze dienst werkt rond etnisch-culturele diversiteit voor de lokale 
bevolking. Het is een aanspreekpunt voor professionels inzake 
radicalisering en polarisering. Deze organisatie zorgt voor opvang 
vluchtelingen, Nederlands voor anderstaligen. Daarnaast kan je er 
terecht voor administratieve afhandeling van GAS-boetes, info 
kampeertourisme en gemeenschapswachten. (Gevonden op de sociale 
kaart) 
 

Stad Vilvoorde – projectmedewerker radicalisering en polarisatie De website de gegevens aan van de werking en doelgroep van 
gewelddadige radicalisering. (Gevonden op de sociale kaart) 
 

Preventiedienst van stad Ukkel Deze dienst staat in voor schoolbemiddeling (problemen i.v.m leerplicht, 
relatie school & gezin, preventieprojecten in samenwerking met 
scholen). Daarnaast staat de dienst in voor sociale bemiddeling (tussen 
instellingen en bevolking). Het laatste punt is straathoekwerking, 
hiermee wordt bedoeld om een sociale band in de omgeving te 
ontwikkelen. (Gevonden op de sociale kaart) 
 

Expoo (expertisecentrum opvoedingsondersteuning) Deze organisatie is een expertisecentrum van de Vlaamse overheid. 
Gepositioneerd binnen Kind & Gezin. Op de site vind je info over 
verschillende thema’s zoals: radicalisering, migratie, ontmoeting,… 
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Ik koos voor de organisatie EXPOO. De website heeft een hele mooie opbouw. Het logo van de organisatie staat centraal bovenaan. De naam voluit is 
expertisecentrum opvoedingsondersteuning. Daar onder vindt u verschillende tabbladen zoals: thema’s, documentatiecentrum, congres 2018, 
bijleren,… De website is gemaakt door het expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid. De organisatie is gepositioneerd 
binnen de organisatie Kind& Gezin. De teksten die erop vermeld zijn zijn vooral zakelijk. Er worden soms moeilijke woorden gebruikt die relevant zijn 
voor het thema. Ze willen een netwerk van kennis en expertise verzamelen, ontwikkelen en verspreiden. EXPOO wil mensen en organisaties 
inspireren, ondersteunen en verbinden. Ze maken de kennis toegankelijk en ondersteunen gezinnen. Het is een betrouwbare bron van informatie en 
kennis over opvoedthema’s en opvoedingsondersteuning. Men kan er ook terecht voor bijscholing. Men wil een platform zijn waar je ervaringen kan 
uitwisselen. Ze brengen ook zelf kennisdocumenten en tools uit. Het behandelt zeer veel thema’s dus soms ook minder evidente thema’s. Ze werken 
vooral in het belang van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Omdat de website uitgaat van de Vlaamse overheid ga ik ervan uit dat deze in hoge 
mate betrouwbaar is. Er is een pdf-dossier rond radicalisering op de website te vinden. Hierin wordt de auteur Silke Renty vermeld. Ook is er een 
uitgebreide bronnenlijst aanwezig. Het document is uitgegeven in april 2015. Hierin staan de verschillende soorten radicalisering vermeld. Het 
bestand bestaat uit een totaal van 35 pagina’s. Als u op het tabblad thema’s → radicalisering klikt krijgt u een pagina. Op deze pagina kunt u 
doorklikken naar bv. interessante websites, kennisdocumenten, wat moet je weten over radicalisering,... De info op de site is wel niet meer actueel. Er 
staan verschillende filmpjes op die dateren uit april 2015. Ook de agenda is niet bijgewerkt. Het laatste punt dateert namelijk van 2017. EXPOO brengt 
regelmatig eigen publicaties uit: themabundels waarin wetenschappelijke inzichten rond opvoedingsondersteuning worden gebundeld, folders over 
opvoeden, ... Deze publicaties zijn gratis te downloaden. Op de site zelf vind ik geen bronnen. Enkel wanneer ik doorklik in verschillende document 
gepubliceerd door EXPOO vind ik bronvermeldingen. Ik vind het een overzichtelijke webiste waar ik snel en gericht info kan opzoeken.  

Renty, S. (2015). Radicalisering. [document]. Vlaanderen: EXPOO 

1 

                                                 
1 360 woorden  
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Puntje 2: Juridische documenten 

Aanpak radicalisering in gevangenissen 
 
De gevangenis is een plaats waarbij je kan denken over radicalisering. 
Justitie wil vermijden dat gedetineerden radicaliseren in de gevangenis 
en wil dat de geradicaliseerde personen speciaal omkaderd worden 
tijdens hun detentie.  
 
 

Federale overheidsdienst Justitie (2015), aanpak radicalisering in de 
gevangenis. In Belgisch staatsblad. 
 

Ik heb een omzendbrief gevonden de Ministeriële omzendbrief GPI 78 
betreffende de informatieverwerking ten voordele van een 
geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering 
door de politie. Ik vond dit op de site van het Belgisch Staatsblad. 
 

31 JANUARI 2014. Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de 
informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van 
terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie (17 februari 
2014). Belgisch staatsblad.  
 
 
 
 

Dit gaat over de veiligheid en preventieplannen.  27 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-
, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de 
toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële 
toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen (2018-
2019). Belgisch staatsblad. 
 

 21 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van een 
praktijktest in Sint-Jans-Molenbeek voor de ontwikkeling van een 
vernieuwende lokale aanpak inzake disengagement in het kader van de 
strijd tegen gewelddadig radicalism. Beglisch staatsblad. 

 21 JULI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke 
gegevensbank Terrorist Fighters. Belgisch staatsblad 
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Puntje 3: maatschappelijke context: politiek/beleid/visie/middenveld groeperingen 

 
Er is een federaal en regionaal beleid en gemeentebeleid. Zo is er bijvoorbeeld een Vlaams actieplan radicalisering. Ze hebben 2 doelen namelijk: In te 

zetten op de preventie van radicalisering & Jongeren die het risico lopen om te radicalisering zo snel mogelijk te detecteren en aan boord houden van 

onze samenleving.  
 
België holistische aanpak. Ze bekijken het allemaal samen in het geheel. Er zijn dus een tal van ministers verantwoordelijk voor mijn thema.  
 
 

Koen Geens (CD&V) Hij zal vooral de strafopvolging doen. Hij is minister van justitie.  

 
 

Liesbeth Homan 
(regionaal) 
 
(NVA) 

Ze is de huidige vlaams minister van Binnenlands Bestuur, bestuurzszaken, 
wonen, inburgering, steden, gelijke kansen, armoedebestrijding en sociale 
economie.  
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Hulp en diensverleningen →  

Het agenstschap integratie & inburgering biedt rechtstreeks ondersteuning aan scholen bij het opzetten interculturaliseringsprocessen of bij 
de aanpak van racisme en polarisering op school. Er is ook een site waar er meer info omtrent dit is te vinden.  www.schoolzonderracisme.be. 
 
Eerst en vooral heb je het CLB die personen kan opvangen en ze doorsturen naar geschikte hulpverleningen. 
Bij het lokale aanspreekpunt bij de politie kan je discreet terecht en je vraag hoeft niet onmiddellijk verregaande gevolgen voor de leerling te 
hebben. 
Onderstaand artikel vond ik op de website van de N-VA. Hierin vertelt Liesbeth Homans haar standpunt over radicalisering.  

 

http://www.schoolzonderracisme.be/
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Puntje 4: Statistieken 

Ik heb statistieken radicalisering opgezocht op Google. Hierbij kwam ik terecht op de site datagraver. Hierop staan de dodelijke slachtoffers van een X 
aantal jaar door terrotistische aanslagen.  
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Op deze tabel is het totaal aantal slachteroffers 
per jaar te zien door terrotistische aanslagen. 
Ze periode gaat van 1970 tot 2015. Het gaat 
over aanslagen. 

Statistiek aanslagen DVDD. (2015). Aantal doden per jaar door 
terroristiche aanslagen in west-Europa sinds 
1970. Geraadpleegd op (9 december 2018), op 
https://www.datagraver.com/case/aantal-
doden-per-jaar-door-terroristische-aanslagen-
in-west-europa-sinds-1970 

 

 

Ik heb hierbij de zoekterm: dalende Syrië 
strijders gebruikt. Ik kwam uit op 28 100 
resultaten. Ik koos een artikel die op de 
website van de Knack stond. Het gaat over de 
tijdsperiode van 2017. 

 

 

Dalende aantal Syrië strijders  

Belga. (2017). Eén op vijf teruggekeerde 
Syriëstrijders is vrouw of minderjarig: 'Specifieke 
aanpak nodig'. Geraadpleegd op (9 december 
2018), op 
https://www.knack.be/nieuws/belgie/een-op-
vijf-teruggekeerde-syriestrijders-is-vrouw-of-
minderjarig-specifieke-aanpak-nodig/article-
normal-
877743.html?cookie_check=1544367427 

Ik heb op de site van het laatste nieuws: cijfers 
radicalisering ingetypt. Hierbij kwam ik uit op 
50 resultaten. 

 

Cijfers radicalisering 

 

Belga. (2018). Twee op de drie geradicaliseerde 
gedetineerden worden niet begeleid. 
Geraadpleegd op (9 december 2018), op 
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/twee-
op-de-drie-geradicaliseerde-gedetineerden-
worden-niet-begeleid~aca84f8b0/ 
 

 

https://www.datagraver.com/case/aantal-doden-per-jaar-door-terroristische-aanslagen-in-west-europa-sinds-1970
https://www.datagraver.com/case/aantal-doden-per-jaar-door-terroristische-aanslagen-in-west-europa-sinds-1970
https://www.datagraver.com/case/aantal-doden-per-jaar-door-terroristische-aanslagen-in-west-europa-sinds-1970
https://www.knack.be/nieuws/belgie/een-op-vijf-teruggekeerde-syriestrijders-is-vrouw-of-minderjarig-specifieke-aanpak-nodig/article-normal-877743.html?cookie_check=1544367427
https://www.knack.be/nieuws/belgie/een-op-vijf-teruggekeerde-syriestrijders-is-vrouw-of-minderjarig-specifieke-aanpak-nodig/article-normal-877743.html?cookie_check=1544367427
https://www.knack.be/nieuws/belgie/een-op-vijf-teruggekeerde-syriestrijders-is-vrouw-of-minderjarig-specifieke-aanpak-nodig/article-normal-877743.html?cookie_check=1544367427
https://www.knack.be/nieuws/belgie/een-op-vijf-teruggekeerde-syriestrijders-is-vrouw-of-minderjarig-specifieke-aanpak-nodig/article-normal-877743.html?cookie_check=1544367427
https://www.knack.be/nieuws/belgie/een-op-vijf-teruggekeerde-syriestrijders-is-vrouw-of-minderjarig-specifieke-aanpak-nodig/article-normal-877743.html?cookie_check=1544367427
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/twee-op-de-drie-geradicaliseerde-gedetineerden-worden-niet-begeleid~aca84f8b0/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/twee-op-de-drie-geradicaliseerde-gedetineerden-worden-niet-begeleid~aca84f8b0/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/twee-op-de-drie-geradicaliseerde-gedetineerden-worden-niet-begeleid~aca84f8b0/
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(www.datagraver.com) 
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Persoonlijk besluit 

Gevonden info 

Ik vond het niet altijd makkelijk om correcte info over mijn onderwerp te vinden. Toch ben ik blij met de info die ik heb verkregen door efficiënt en 
gericht te zoeken. Ik gebruikte hierbij vaak Limo & Google. De databanken die ik gebruikte waren Lirias, superlink,… Ik vond vooral Limo fijn om mee 
te werken. Je kunt filters aan je zoekopdracht toevoegen. Dit maakt het zoeken een stuk makkelijker. Ik zal deze site dan ook zeker meenemen naar 
later. De info die ik verkreeg is in grote mate betrouwbaar. Ik nam niet telkens het eerste wat ik vond maar zocht door tot ik een goede site, tekst,.. 
vond., 

Verloop opdracht 
 
Ik ben niet superhandig met computers waardoor ik het in eerste instantie moeilijk vond om aan deze opdracht te beginnen. Na een tijdje en wat hulp 
van de docent lukte het me om beter te gaan werken. Ik ben zeker gegroeid in het zoeken naar info daarom vond ik het dan ook een zeer leerrijke 
opdracht. Ik moet nog wat trainen in het maken van bronvermeldingen. Soms ben ik verstrooid en gebruik ik de verkeerde. Ik ben sterk in het gericht 
zoeken naar info & kijken of de tekst/ het artikel relevant is voor mijn opdracht. Ik heb geleerd hoe je met verschillende databanken moet werken die 
ik vooraf niet kende.  
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