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Radicalisering is een soms wat 
verwarrend containerbegrip 
geworden waaronder acti-

visme, radicalisme, extremisme 
en terrorisme worden geschaard. 
Daarom is het vaak voor mensen 
ingewikkeld om radicalisering goed 
te begrijpen. Een leerling vroeg 
mij tijdens een workshop ‘meneer, 
radicalisering is toch als je mensen 
vermoordt uit naam van de islam?’ 
Men denkt dat als je over radicalise-
ring spreekt, het dan automatisch 
over jihadistische radicalisering gaat. 
Ikzelf leg radicalisering als volgt 
uit: mensen die radicaal denken, 
bevinden zich ‘buiten het normale’, 
hetgeen wij als samenleving met 
elkaar hebben afgesproken als 
(Nederlandse) normen en waarden. 
Buiten die ‘norm’ vallen bijvoorbeeld 
voetbalsupporters die bushokjes 
slopen naar aanleiding van een 
verloren wedstrijd (niet normaal) en 
mensen die ruiten ingooien, omdat 
er vluchtelingen in de buurt komen 
wonen (niet normaal). Er zijn dus 
verschillende vormen van radicalise-
ring en deze term is van toepassing 
op alles wat buiten het normale valt 

EEN PLEIDOOI OM JE ALS 
ONDERWIJS PROFESSIONAL 
ECHT IN HET PROCES VAN 
(DE)RADICALISERING TE 
VERDIEPEN

Van Radicaal Naar Amicaal
Radicalisering en Polarisatie zijn erg zware thema’s. Thema’s waar 
veel docenten, jongeren werkers, politie en andere eerstelijns
werkers erg moeilijk mee omgaan en dat is erg kwalijk voor de 
cohesie in onze samenleving. Vaak denken mensen bij ‘moeilijk 
mee omgaan’ aan dat deze professionals het gesprek vermijden 
of onderschatten. Dat is ook zo, maar dat is het niet alleen. Soms 
worden deze professionals boos en projecteren hun versie van de 
waarheid om degene die radicaliseert of zorgt voor polarisatie in 
de klas of wijk. Boos worden, het gesprek vermijden, ziekmelden 
na een aanslag of conflict, allemaal zaken die ervoor zorgen dat het 
radicalisering en polarisatie proces versneld wordt in plaats van 
tegengehouden wordt. Maar wat zijn Radicalisering en Polarisatie 
nou eigenlijk? En wat wil ik met mijn boek bereiken?  KARIM AMGHAR 

– dus niet alleen op jihadistische radi-
calisering maar ook op bijvoorbeeld 
rechts-extremisme. 

Met mijn boek wil ik docenten, 
jongerenwerkers, politie en andere 
professionals helpen mensen te ver-
binden die dreigen te radicaliseren 
en/of als zijn geradicaliseerd. Daarbij 
wil ik deze professionals inzich-
ten bieden in het radicalisering en 
polarisatie proces en tools aanreiken 

om hiermee preventief en curatief 
mee om te kunnen gaan in de klas 
en wijk. Dat doe ik niet door alleen 
saaie theorieën aan te reiken, maar 
door ook waargebeurde, kwetsbare 
en verbindende verhalen te delen 
over radicalisering en polarisatie in 
de klas en wijk en hoe je hiermee om 
kunt gaan. 

Docenten, jongerenwerkers en 
politie hebben namelijk allemaal 
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DOCENTEN, JONGEREN

WERKERS, POLITIE EN ANDERE 

PROFESSIONALS HELPEN MENSEN 

TE VERBINDEN DIE DREIGEN TE 

RADICALISEREN EN/OF AL ZIJN 

GERADICALISEERD
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een bepaalde toolkit. Zo heeft iedere 
professional een bepaalde toolkit, 
meegekregen vanuit de opleiding 
en verkregen vanuit ervaring. 
Radicalisering en Polarisatie zijn 
thema’s die niet vanzelfsprekend 
in iedere opleiding verweven zitten 
en de meeste professionals bouwen 
niet eerst stapsgewijs ervaring op 
in het werkveld met radicalisering 
en/of polarisatie. Vaak komt het 
ineens op je bordje en dan vaak ook 
meteen heftig omdat je bepaalde 
signalen niet hebt leren herkennen. 
De meeste professionals zien een 
radicale uitbarsting in de klas of in de 
wijk als een momentopname waar 
gewoon tegen opgetreden dient te 
worden, bijvoorbeeld door iemand 
aan te houden of het klaslokaal uit te 
sturen. Dan zijn de jongeren gestraft 
en dan komt het wel goed. Dat is bij 
radicalisering en polarisatie helaas 
verre van de realiteit. Sterker nog, je 
versnelt hier het radicaliserings- en 
polarisatie proces. Jongeren zullen 
sociaal wenselijk gedrag vertonen. 
Een volgende keer zullen ze richting 
de politie of docent hun echt radicale 
meningen verbergen. 

WAT KUN JE DAN WEL DOEN?
Probeer je eerst te verdiepen in het 
radicalisering en polarisatie proces. 
Zorg vervolgens voor veiligheid in 
het klaslokaal en/of in de wijk zodat 
jongeren durven vertellen waar ze 
echt mee zitten. Vaak zijn de eerste 

vrij hard opmerkingen namelijk een 
teken om gezien en gehoord te willen 
worden. Vervolgens kun je doormid-
del van dialoog samen de diepte in. 
Geen één op één gesprekken maar 
gebruik maken van de kracht van de 
groep, op deze manier draag je de 
last van de oplossing ook niet in je 
eentje als professionals maar draag 
je dit samen met de klas en/of de 
wijk. Vaak zijn radicalisering en pola-
risatie een gevolg van andere dingen 
er gebeuren in het leven van een jon-
geren. Ze voelen zich buitengesloten, 
hebben het gevoel dat hun identiteit 
afgepakt wordt, hebben het gevoel 
dat ze niet gehoord en of gezien 
worden. In het onderwijs en in de 
wijken is het dus zaak dat we meer 
in de coachende rol gaan zitten dan 
in een onderwijzende rol. Inspelen op 
gevoel is hierin waardevoller dan het 
puur benoemen van feiten. In mijn 
boek Van Radicaal Naar Amicaal ga ik 
hier nog wat dieper op in. 

Leer het radicaliserings- en polari-
satieproces herkennen (dit beschrijf 
ik gedetailleerd in mijn boek Van 
Radicaal Naar Amicaal), bouw aan 
veiligheid in je klas en/of wijk door 
te zoeken naar common ground en 
probeer dat middels dialoog de roots 
van de problemen te achterhalen. 
Hierdoor zullen jongeren vanuit 
het radicale gedachtegoed naar het 
amicale gedachtegoed schuiven, het 
is een kwestie van voelen. 

DE AUTEUR IS ONDERWIJSONTWIKKELAAR. 

HIJ WERKT ALS DOCENT OMGANGSKUNDE OP 

EEN MBO IN ROTTERDAM EN ALS FREELANCE 

DOCENT OP EEN LERARENOPLEIDING IN 

LEIDEN. HIJ WORDT DOOR DE LANDELIJKE 

MEDIA VEEL GEVRAAGD VANWEGE ZIJN 

EXPERTISE OP HET GEBIED VAN POLARISATIE 

EN RADICALISERING. ZO IS HIJ LID VAN DE 

ADVIESRAAD NTR EN BLOGT HIJ VOOR HET 

NRC. DAARBIJ IS HIJ EEN ENTHOUSIAST 

MARATHONLOPER. IN 2018 WON HIJ DE 

COMPASSIEPRIJS.

Op 13 december jl. was de eerste aflevering van Karim 

Pakt Zijn Kans uitgezonden op NPO2. Hierin onderzoekt 

Karim hoe het gesteld is met de kansen van leerlingen met 

veel potentie, maar weinig middelen. Hij spreekt daarvoor 

met diverse beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, 

onderwijzers, docenten, ouders en de leerlingen zelf. 

Ook interviewt hij minister Slob en gaat hij op zoek naar 

oplossingen voor kansenongelijkheid. Meer informatie 

over Karim pakt zijn kans vindt u op de NTR perssite.


