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PREVENTIE van 
RADICALISERING en POLARISERING



Inleiding
• Conceptnota VlaReg 16/01/2015 - vertaling conceptnota in actieplan (VlaReg 03/04/2015)

• Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering’ (Vlareg 2/6/2017)

• 17/07/2020: doelstellingenkader voor een nieuw actieplan ter preventie van gewelddadige
radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie

• Eerstdaags: lancering van nieuw actieplan

• Vlaams platform radicalisering – aanspreekpunt in elk beleidsdomein



Aanspreekpunten

• Binnen onderwijskoepels/CLB/GO!/hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs -
referentiepersoon radicalisering

• Lancering centraal aanspreekpunt/mailadres

• ≠ kliklijn

• Informatie, plan van aanpak, doorverwijzen

• deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be

• diversiteit.onderwijs@vlaanderen.be



Netwerk Islamexperten

• Opstart netwerk islamexperten: 1/10/15

• Coördinator = Khalid Benhaddou

• Uitleg over de islam (depolariseren) en over hoe en waarom jongeren radicaliseren

• Begeleiden klasgesprekken en laten jongeren zo kennismaken met Islam

• informeren en coachen leerkrachten/CLB/NAFT zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf 
in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders

• Gratis aanbod op maat

• Sinds 1 mei 2019 beheersovereenkomst met bijkomende opdrachten (lange trajecten, 
ILC, chatfunctie, FB-live,…)

• Intervisie

https://www.klasse.be/84485/imam-khalid-benhaddou-islamexpert-moslims-school/



Connect

• Connect – vzw Arktos – intensief traject

• Vergroten van de veerkracht en draagkracht van leerkrachten/weerbaarheid 
vergroten van leerlingen

• Sinds 2015

• Nieuw: enkel BaO en bij uitzondering SO

• Op dit moment: 54 scholen



Europees Project 1/1/2020-31/12/2021

• Europees project (KUL, Mediawijs, Klasse, DOV en Cirra)

• Enkel gericht op Vlaanderen

• 3 doelgroepen: leerkrachten, directies en leerlingen

• 3 thema’s: 1) radicalisering/polarisering; 2) identiteit/diversiteit; 3) sociale 
media/fake news en complottheorieën 

• Pré-registratie= vanaf eind april; effectief beschikbaar= vanaf eind augustus

• Voor leerkrachten: 3 trainingsmodules: explainervideo’s, experten, goede 
klaspraktijken + lespakket

• Voor directies: 3 artikels + checklist voor inspectie

• Voor leerlingen: influencerscampagne (loopt tot maart 2022)

• Vanaf september : livestreamsessies voor leerkrachten en directies

• KUL: effect-evaluatie
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