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Inleiding

In 2005 heeft de Gemeente Amsterdam het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES)
gevraagd een onderzoek te doen naar de politieke oriëntaties van moslims in Amsterdam. Dit
onderzoek richt zich op (processen van) radicalisering in Amsterdam. Mede naar aanleiding van dit
onderzoek is de aanpak Amsterdam tegen radicalisering (2007) ontwikkeld. Daarin zijn de
aanbevelingen uit het IMES-onderzoek en de praktijkervaringen die in Amsterdam zijn opgedaan
met radicalisering in concrete acties omgezet.
De aanpak van radicalisering is een onderdeel van het actieprogramma Wij Amsterdammers. Dit
actieprogramma valt binnen het werkveld van Platform Amsterdam Samen (PAS), een
projectbureau dat zich met name bezighoudt met het verbinden van Amsterdammers met elkaar en
met de stad, het vergroten van vertrouwen tussen bevolkingsgroepen en het tegengaan van
radicalisering. De aanpak van radicalisering in het programma Wij Amsterdammers is een
preventieve aanpak gericht op een breed publiek. Getracht wordt om de voedingsbodem voor
radicalisering weg te nemen, door discriminatie en maatschappelijke tegenstellingen te
verminderen.
Naast de brede preventieve acties van Wij Amsterdammers is er een specifieke bestuurlijke aanpak
ontwikkeld die zich richt op concrete gevallen van radicalisering. Door middel van gerichte
interventies probeert de gemeente om in dergelijke gevallen oplossingen te bieden. De gemeente
kan alleen effectief optreden als zij weet welke verschijnselen van radicalisering zich voordoen,
waar radicalisering speelt en welke oplossingen ingezet moeten worden. Naast het VIOS (Veilig In
en Om School), waar het onderwijsveld onder andere terecht kan met vragen en meldingen over
radicalisering, moet ook de gemeentelijke Informatiehuishouding Radicalisering hierin voorzien.
De Informatiehuishouding Radicalisering heeft als taken de signalering van radicalisering te
verbeteren en netwerken van professionals en andere relevante partijen te informeren. In dit
kader hebben, in opdracht van de gemeente, drie bureaus in 2007 en 2008 een aantal trainingen
verzorgd voor eerstelijnswerkers in de stad om het herkennen van en omgaan met radicalisering te
verbeteren. Het gaat om een van de acties die de gemeente blijkens het actieplan Amsterdam
tegen radicalisering inzet om radicalisering een halt toe te roepen en in de toekomst te
voorkomen. In de trainingen wordt, aldus dit actieplan, ruime aandacht besteed aan kennis over en
herkenbaarheid van met name islamitische radicalisering. ‘Centraal staan praktijksituaties en
mogelijke reacties daarop. Er is veel aandacht voor eigen ervaringen van professionals en er
worden gesprekstechnieken getraind (42).’

De reeks trainingen startte met een aantal pilots in de eerste helft van 2007. Op grond van de
ervaringen kwamen herziene versies tot stand, die vanaf de tweede helft van 2007 in uitvoering
kwamen. Om de kwaliteit en de voortgang van de trainingen te waarborgen heeft de gemeente
Amsterdam aan FORUM en het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een externe evaluatie uit te
voeren. Doel ervan is de trainingen op hun inhoud, uitvoering, bereik en effect te beoordelen
alsmede te voorzien in een vergelijking tussen de verschillende trainingen. Voorts gaat het om
analyse van de uitkomsten met het oog op relevantie voor de afdeling Informatiehuishouding
enerzijds en nog op te zetten trainingen/initiatieven anderzijds.
Het onderzoek heeft betrekking op twee van de drie trainingen, te weten van docenten en
leidinggevenden in het onderwijs door het adviesbureau ICP Advies en van jeugdhulpverleners door
adviesbureau Van de Bunt. Voor elke training is apart verslag gedaan.

De voorliggende rapportage bevat het sluitstuk: een vergelijkende analyse van de trainingen en
beleidanalyse betreffende de relevantie van de trainingen. De resultaten van deze beide analyses
komen achtereenvolgens aan de orde in hoofdstuk 1 en 2. Hoofdstuk 3 bevat conclusies voor een
vervolg.
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1 Vergelijkende analyse

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de trainingen van Van de Bunt en ICP Advies door
middel van een vergelijkende analyse. Wij beantwoorden daarbij de volgende vragen:
- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de trainingen naar doelen, inhoud,

werkwijzen en resultaten?
- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen naar ‘wat werkt en wat werkt niet’? Welke

lering is uit de opgedane ervaringen te trekken ten behoeve van verdere professionalisering
van eerstelijnswerkers en differentiatie daarbinnen?

1. Vergelijking van de twee trainingen

Doelen
Het doel dat de gemeente Amsterdam, opdrachtgever van de trainingen, in algemene zin voor ogen
staat is om bij eerstelijnswerkers het herkennen van en omgaan met radicalisering te verbeteren.
Adviesbureau Van de Bunt blijft in haar doelstelling dichtbij die van de gemeente, en beoogt
‘deelnemers te laten werken aan hun vaardigheden, kennis, houding en onderlinge relaties die
relevant zijn voor het verschijnsel radicalisering’, zowel wat betreft de signalering van
radicalisering als de omgang ermee.
In de training van ICP Advies staat radicalisering minder centraal en ligt de focus eerder op de
voedingsbodem, i.c. de bredere pedagogische context: ‘De cursus van ICP Advies richt zich zowel
op een beter pedagogisch begrip, als op de cultureel-maatschappelijke context waarbinnen
moslimse jongeren opgroeien. (…) Met deze inhoud wil de cursus de deelnemers focussen op het
waarnemen van en het aansluiten bij wat (moslimse) jongeren beweegt en een aanvullend
handelingsperspectief bieden aan onderwijsgevenden in een multiculturele samenleving.’
Volgens het gemeentelijk beleid dienen de trainingen ook enige aandacht te besteden aan rechts
radicalisme, zij het dat aandacht voor islamitisch radicalisme voorop staat. De doelstelling van Van
de Bunt laat naar verhouding meer ruimte om dit onderwerp te behandelen dan de doelstelling van
ICP Advies.
Het verschil in focus tussen de trainingen is duidelijk terug te zien in de gehanteerde inhoud en
aanpak.

Inhoud
De training van Van de Bunt omvat de volgende elementen:
- kennisoverdracht over islamistische radicalisering en basiskennis van de islam, waaronder

ook de politieke islam, orthodoxie en radicalisme; de cursisten ontvangen een cursusbundel
met artikelen over de islam en radicalisering, zowel onder moslims als extreem-rechts. Ook
het gemeentelijke actieplan tegen radicalisering is in de bundel opgenomen;

- inzicht in radicaliseringsprocessen ‘op de werkvloer’ aan de hand van casussen uit de
hulpverleningspraktijk; hier ligt de focus op de koppeling van de geleerde theorie aan de
praktijk;

- gezamenlijke bespreking van de houding die deelnemers aannemen tegenover personen die
ontvankelijk zijn voor radicalisering, ten behoeve van bewustwording van ‘de eigen groeve
waarin iemand kan zitten en de emoties die erbij komen kijken wanneer je te maken krijgt
met iemand die een heel ander wereldbeeld heeft’;

- oefenen van vaardigheden gericht op signalering en gesprekstechnieken, onder andere door
middel van rollenspellen;

- netwerkvorming en uitwisseling met andere Amsterdamse instellingen, onder andere
middels een presentatie van de gemeentelijke Informatiehuishouding.

In de training wordt aangesloten op de visie van de gemeente op radicalisering en wordt voldaan
aan de inhoudelijke verwachtingen die de gemeente van de trainingen heeft.
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De training van ICP Advies richt zich op:
- inzicht in verschijningsvormen van de islam, in interactieve aansluiting op

praktijkervaringen van docenten; hierbij is ook aandacht voor thuissituaties waarmee
docenten te maken hebben;

- inzicht in processen van vereenzaming, vervreemding en identiteitsvorming (met religie als
bepalend aspect) bij jongeren, mede binnen de context van ontwikkelingspsychologische
processen;

- bewustwording in omgang met betreffende jongeren, hoe zorg je bijvoorbeeld ‘als
onderwijsgevenden dat iedere leerling van jongs af aan zich bevestigd kan voelen in zijn of
haar erbij horen, in zijn of haar Nederlanderschap?’;

- vaardigheden, zoals de omgang met ouders; empathische benadering van
slachtoffergevoelens en loyaliteitsconflicten; acht slaan op mogelijk manipulatief misbruik
van de slachtofferrol en zelfuitsluiting; omgaan met zwaarwegende, ook op de eigen
persoon gerichte wangedragingen van moslimse leerlingen; herkenning van potentiële
radicalisering en voorkomen van provocerende stigmatisering;

- inzicht en vaardigheden in interculturele communicatie;
- de cursisten van ICP Advies ontvangen eveneens een cursusbundel met artikelen over de

islam en radicalisering; het gemeentelijke actieplan tegen radicalisering en informatie over
extreem-rechts zijn niet opgenomen.

ICP Advies stelt de pedagogiek en het contact met de ouders centraal en hanteert een
pedagogische definitie van radicalisering (hoewel ook de definitie van de AIVD en de definitie zoals
de gemeente Amsterdam die hanteert aan bod komen)1: Je eigen ideologie zo sterk op de
omgeving projecteren, dat je alles gewelddadig wilt wegsnijden wat de realisatie van die
projectie in de weg staat.
Samenvattend is het opnieuw duidelijk dat beide bureaus verschillende accenten leggen. Bij Van de
Bunt staat (het herkennen van en omgaan met) radicalisering centraal en is er naar verhouding
minder aandacht voor de bredere pedagogische en sociaal-culturele context waarin radicalisering
tot wasdom kan komen; bij ICP Advies ligt het accent juist op het laatste en is de aandacht voor
radicalisering naar verhouding gering.
Bij beide trainingen komt rechtsradicalisering in het programma niet of nauwelijks aan bod. Bij Van
de Bunt wordt er kort aandacht aan besteed en zijn in de reader enkele artikelen over rechts
extremisme opgenomen.

Werkwijze
In de training van Van de Bunt is ruim aandacht voor kennisoverdracht. Inleidingen van de trainer
staan hierbij centraal, maar daarnaast wordt ook audiovisueel materiaal ingezet, afkomstig van
nieuws-, discussie- en amusementsprogramma’s op tv. Voorts staat de trainer tussentijds open voor
opmerkingen en vragen en vraagt hij na elke uitleg en na elk filmpje om reacties van de cursisten.
Hij laat ruimte voor enige (onderlinge) interactie en discussie, vat samen en voegt zo nodig nog
eigen observaties en reflecties toe. Naast de kennisoverdracht vindt bespreking plaats van door de
cursisten of trainer ingebrachte casussen en worden door middel van rollenspel praktijksituaties
gesimuleerd, voornamelijk met het oog op training van gespreksvaardigheden. Ook omvat de cursus
een thuisopdracht met als doel kenmerken van het proces van radicalisering, zoals die opgesomd
staan in de paragraaf over islamitisch radicalisme in het actieplan Amsterdam tegen radicalisering
te operationaliseren in concrete doorvragen aan de persoon die dergelijke kenmerken vertoont. De
genoemde programmaonderdelen zijn gericht op koppeling van de kennis aan de praktijk en het
werken aan houding en vaardigheden van de cursisten.
Bij ICP Advies ligt naar verhouding nog meer accent op kennisoverdracht. De inleidingen van de
trainers, aan de hand van een powerpoint of handout, nemen ook meer het karakter van
monologen aan. Tussentijds wordt minder ruimte geboden voor opmerkingen en vragen; deze
worden (dan) ook nauwelijks spontaan naar voren gebracht. Na afloop is er wel gelegenheid tot

1
‘Radicalisering is de groeiende bereidheid om ingrijpende veranderingen in stad of samenleving te (willen)

ondersteunen die niet stroken met onze democratische rechtsorde en waarbij ondemocratische middelen
worden gebruikt’.
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vragen en discussie, zij het in wisselende mate, mede vanwege tijdsdruk. Naast de op
kennisoverdracht gerichte onderdelen vindt bespreking plaats van door de cursisten of trainers
ingebrachte casussen en is kort door middel van rollenspel een praktijksituatie gesimuleerd.
Tijdens deze onderdelen is er meer ruimte voor vragen en reacties van de deelnemers. Ook is er
meer ruimte voor onderlinge interactie en discussie. Een belangrijk onderdeel van de training
vormt de bijdrage van een jonge (orthodoxe) moslim, die vertelt over zijn beleving als moslim en
het radicaliseringsproces dat hij vroeger heeft doorgemaakt. Ook zijn ’s avonds (de cursisten
verblijven in een hotel en zijn dus ook ’s avonds aanwezig) enkele films ingepland.

Beide trainingen omvatten een inleiding van een vertegenwoordiger van de gemeentelijke
Informatiehuishouding, over de gemeentelijke aanpak van radicalisering, de plaats van de
trainingen daarbinnen en de beoogde samenwerking tussen de afdeling en gemeentelijke
instellingen ter (verbetering van) signalering van en omgang met radicalisering.

Resultaten
Bij de bespreking van de resultaten van de trainingen maken we onderscheid naar het bereik ervan,
de kwaliteit en de opbrengst.

1) Bereik
De Van de Bunt training had een relatief groot bereik: 209 personen hebben de training gevolgd, op
zeven procent na in een (hoofdzakelijk) uitvoerende functie. Blijkens de enquête (respons 58%)
waren maatschappelijk werkers en ambulant hulpverleners het best vertegenwoordigd, en
daarnaast sociaalpedagogische hulpverleners, reclasseringsmedewerkers en therapeuten. De
cursisten kwamen uit allerlei regio’s van de stad, maar Osdorp, Zuidoost, Centrum en Slotervaart
leverden de meeste deelnemers.
ICP Advies wist 71 cursisten uit het onderwijsveld te bereiken, voornamelijk docenten en
leidinggevenden. Blijkens de enquête (respons 44%) was tweederde (hoofdzakelijk) uitvoerend
actief en vormden Slotervaart en Osdorp de hoofdleveranciers.

2) Kwaliteit
De trainer van Van de Bunt beschikt naar het inzicht van de beoordelaars over voldoende
inhoudelijke kennis over islam en radicalisering, op enkele details na. Deze hadden deels
betrekking op vertaling van de kennis naar het specifieke werkveld van de cursisten. De inhoud
sloot volgens de beoordelaars goed aan bij het kennisniveau van de deelnemers en bood niet te
weinig, maar ook niet te veel informatie. Bij een deel van de kennisoverdracht zou nog wat meer
interactie of afwisseling met beeldmateriaal, zoals in andere onderdelen van de cursus, gewenst
zijn. Over de didactische kwaliteit van de trainer is het oordeel eveneens positief. Met name in het
tweede deel van de cursus was sprake van een goede afwisseling tussen het gesproken en
geschreven woord, presentatie van beeldmateriaal, oefening en interactie, zowel met de trainer
als onderling. De sfeer in de training werd als goed en veilig beoordeeld.
De trainers van ICP Advies zijn goed thuis op het bredere (onderwijs)pedagogische terrein waarop
deze training zich richt, en kunnen door de onderwijsachtergrond van een deel van hen adequaat
relateren aan de betreffende praktijk. De inhoud sloot volgens de beoordelaars goed aan bij het
kennisniveau van de deelnemers en bood niet te weinig, maar ook niet te veel informatie. Het
onderdeel over de islam kwam minder goed uit de verf en over het geheel genomen werd aan
radicalisering, uitgezonderd de presentatie vanuit de gemeente, weinig gestructureerde aandacht
besteed. Ook bij de bredere onderwerpen werd de link hiermee vaak niet systematisch gelegd. De
door ICP Advies gehanteerde pedagogische definitie van radicalisering kan naar de mening van de
beoordelaars voor enige verwarring zorgen. De inhoud en opbouw van de reader laat in hun ogen
eveneens te wensen over. Sommige presentaties verliepen wat minder gestructureerd. Didactisch
gezien zou er nog wat meer eenheid kunnen komen; nu wisselen een meer vraaggerichte en meer
stellige houding elkaar af. Over het geheel genomen kent de huidige training wat weinig afwisseling
tussen werkvormen. Het programma van beide dagen bestond voor een belangrijk deel uit
presentaties; iets meer gebruik van tussentijdse interactie en discussie en van beeldmateriaal had
meer leven in het programma kunnen brengen. De presentatie van jongere A. en de
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casusbesprekingen vormden op de eerste, respectievelijk tweede dag een welkome onderbreking.
De sfeer in de training werd eveneens als goed en veilig beoordeeld.

3) Opbrengst
De Van de Bunt cursisten, althans degenen die reageerden op de enquête (58%) en waarmee
interviews werden gehouden (vier deelnemers), zijn over de gehele linie enthousiast over de
training. Dit betreft zowel de inhoud van de training, de deskundigheid van de trainer als de
gekozen werkvormen en organisatie. De training lijkt te voldoen aan een grote kennisbehoefte bij
praktijkwerkers bij wie “60 tot 70% van de cliënten een moslimachtergrond heeft”. De kennis over
aspecten van radicalisering is het meest toegenomen, meer dan ‘bewustwording’. Vaardigheden in
het herkennen van en omgaan met radicalisering zijn volgens de respondenten relatief wat minder
toegenomen. Bijna de helft van de cursisten rapporteert een verbetering wat netwerkvorming
betreft.
Ook de cursisten van ICP Advies, althans degenen die reageerden op de enquête (44%) en waarmee
interviews werden gehouden (eveneens vier deelnemers), zijn over de gehele linie enthousiast over
de training. De respondenten rapporteren, net als de Van de Bunt-respondenten, meer effecten op
kennisniveau dan op het niveau van bewustwording en vaardigheden. De verbeteringen op het
laatste vlak zijn ook bij hen geringer. Wat betreft netwerkvorming melden zij evenveel vooruitgang
als de Van de Bunt respondenten.
Er is evenwel ook een beduidend verschil. De Van de Bunt cursisten rapporteren op het terrein van
zowel kennis, bewustwording en vaardigheden meer verbetering. Alleen bij ‘kennis van
radicalisering op de werkvloer’ en ‘vaardigheid in de omgang met radicalisering’ zijn de scores
vergelijkbaar (laag), te weten 20% respectievelijk 27%. In een opzicht springt de ICP-training er in
de vergelijking positief uit, te weten op het punt van ‘inzicht in de mogelijkheden van preventie’
(35%, tegen 20% van de Van de Bunt cursisten). Dit hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met
het sterke accent op de bredere ontwikkelingspsychologische en pedagogische processen die
relevant zijn voor het begrijpen van en omgaan met (moslim)jongeren.
De vaardigheid in hun ‘pedagogisch handelen’ is volgens 43% van de geënquêteerde ICP-cursisten
verbeterd. Dit item is niet aan de Van de Bunt-cursisten voorgelegd, omdat de betreffende training
geen verbetering hierin beoogde. Dit brengt ons op een belangrijk methodisch punt, dat enige
nuance kan aanbrengen in de weging van de bovengenoemde gegevens. In lijn met de opdracht van
de gemeente Amsterdam is in de enquête veel aandacht besteed aan verbeteringen op het terrein
van kennis van de islam en radicalisering, en herkenning van en omgang met radicalisering. De
hogere score van ICP Advies op ‘inzicht in de mogelijkheden van preventie’ duidt er op dat dit
bureau beter uit de vergelijking zou komen als er in de enquête meer items waren opgenomen die
de professionalisering in bredere zin (omgang met diversiteit, interculturele communicatie) hadden
gerepresenteerd.

2. Lering voor de toekomst

In deze paragraaf richten wij ons op de vraag wat werkt en wat niet in beide trainingen en welke
lering uit de opgedane ervaringen is te trekken ten behoeve van verdere professionalisering van
eerstelijnswerkers.

Ten eerste kunnen we concluderen dat met een tweedaagse training veel kan worden bereikt,
zeker op het kennisniveau. Ook in bewustwording en vaardigheden treedt verbetering op, maar om
daarin nog meer vooruitgang te boeken – zoals ook de cursisten veelal wensen – zijn kennelijk
processen en investeringen van wat langere adem nodig. Dit geldt ook voor de netwerkvorming. De
presentatie van de gemeentelijke Informatiehuishouding draagt bij aan het wegnemen van
wantrouwen bij professionals over wat de gemeente te bieden heeft of van hen verwacht als het
gaat om radicalisering. Dit effect kan worden geoptimaliseerd als naast informatie ook casussen
worden gepresenteerd. Voorts treedt verbetering op in netwerkvorming; de Informatiehuishouding
krijgt door de presentatie een persoonlijk gezicht, de professional beschikt na afloop over
contactgegevens. Maar, zoals de trainer van Van de Bunt stelt, er is eigenlijk een terugkomdag
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nodig, ook om de doorwerking van de training op dit punt te beoordelen. ICP Advies heeft een
terugkomdag in de planning opgenomen.

Een vervolg van de trainingen zou zich meer op praktische vaardigheden kunnen richten. Hoe,
daarvoor geven de beide trainingen belangrijke aanknopingspunten: casuïstiek, bij voorkeur dicht
bij de eigen professionele praktijk van cursisten, gesprekken met jongeren die ervaringskennis
hebben en rollenspel. Wat het laatste betreft moet goed aangesloten kunnen worden bij de
achtergrond, professionaliteit en ervaringen van de betrokkenen. In het geval het bureau de
hiertoe benodigde expertise onvoldoende in huis heeft, zou het trainingsteam met een professional
uit het veld moeten worden aangevuld. Videofeedback zou een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn,
mits de cursisten voldoende veiligheid ervaren om zich op deze wijze te (laten) bekijken. Ook zou
men kunnen overwegen om bij rollenspel gebruik te maken van een acteur die de rol van cliënt of
leerling speelt. Op die manier kunnen de professionals zoveel mogelijk hun eigen professionele rol
oefenen. Een goede acteur kan helpen om de gespeelde situatie reëler te laten lijken en kan
bovendien helpen de lacherige sfeer te voorkomen die volgens sommige cursisten ontstaat wanneer
collega’s cliënten spelen.
Ook ruimte voor wisselwerking tussen trainer en cursisten en tussen cursisten onderling is in dit
verband uiteraard van belang: de cursisten kunnen de trainers met hun vragen en opmerkingen
‘aanscherpen’ en elkaar ook onderling veel leren. In dit verband kan een gemengde samenstelling
naar etnische herkomst een belangrijk voordeel zijn, zoals de trainers van ICP Advies onderstrepen:
naast allochtone professionals uit het reguliere onderwijs maakten vaak ook professionals uit
islamitische scholen deel uit van de ICP-cursusgroepen. Trainers moeten wel goed in staat zijn
interactieprocessen te begeleiden en waar nodig te begrenzen.
Om iedere cursist voldoende ruimte te bieden om vragen te stellen en deel te nemen aan het
interactieve proces, is een maximum van 12 à 15 personen wenselijk. Wel zouden activiteiten
waarin kennisoverdracht centraal staat voor een wat groter publiek kunnen worden georganiseerd,
mits daarna ruimte is voor uitwisseling in kleinere groepen.
In dit verband is nog van belang dat een open, responsieve houding aan de kant van de trainers
cruciaal is. Dit niet alleen vanwege het belang van een veilig sociaal klimaat in de groep, maar ook
omdat de ontwikkeling van een open houding trainingsdoel is (‘bewustwording’) en derhalve door
de trainers consequent moet worden voorgeleefd. In het contact met de cursisten moet maatwerk
geleverd worden, zoals zij dat op hun beurt in de uitoefening van hun professie zullen moeten
(leren) doen. Vooroordeelbevestigende uitspraken (‘wij Marokkanen vinden/doen….’) moeten dan
ook worden vermeden.

Meer in het algemeen is methodische afwisseling van belang voor het leerproces. Naast ruimte voor
interactie, casuïstiek en rollenspel kan ook gebruik van audiovisuele materialen voor de nodige
variatie zorgen. Van integratie daarvan in de presentaties is daarbij meer effect te verwachten dan
van aparte vertoning.

Een heel praktische kwestie betreft de locatie. Men kan, zoals Van de Bunt doet, kiezen voor een
zakelijke omgeving dichtbij huis van de cursisten, die om 17u. elks weegs gaan. Het voordeel
hiervan is dat het de cursist ten opzichte van een ‘normale’ werkdag weinig extra tijdsinvestering
en energie kost. Wel is er minder gelegenheid tot onderlinge interactie en kan het nadeel zijn dat
men relatief gemakkelijk een (dag)deel weg kan blijven.
De ICP-variant is een tweedaags verblijf in een congreslocatie op een mooie plek. Dit kan de
motivatie ten goede komen en bovendien zijn de cursisten ook ’s avonds nog samen en actief. In
feite is hiermee dus de cursusduur verlengd, en wellicht ook de betrokkenheid op elkaar. Daar
staat tegenover dat een overnachting en locatie buiten de stad voor sommigen wellicht een
drempel vormen om deel te nemen aan de cursus. Daarnaast vraagt het een behoorlijke financiële
investering.
De sfeer en betrokkenheid waren overigens in beide omstandigheden goed te noemen.

Een belangrijke vraag is, ten slotte, die naar het inhoudelijke accent van nieuw op te zetten
trainingen professionalisering in het kader van radicalisering. Uit beide evaluaties komt duidelijk
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naar voren dat de behoeften van professionals verder reiken dan een beter herkennen van en
omgaan met radicalisering in strikte zin. Er is sprake van handelingsverlegenheid in breder opzicht,
zoals ook blijkt uit eerdere ervaringen met lokale trainingen van docenten (Van Eck, 2008). Zo
speelt tegen de achtergrond van omgaan met radicalisering de worsteling van leerkrachten met de
vormgeving van hun pedagogische rol (de leerkracht als gezagsdrager versus vertrouwenspersoon),
met conflicten in de multi-etnische klas, de ontwikkeling van de identiteit van leerlingen en die
van de school als geheel in de multi-etnische context. Daar komt bovendien bij dat leerkrachten
vaak institutionele backing ontberen: zij staan er nogal eens alleen voor (zie ook Leeman & Pels,
2006). Ook blijkens het recente verkennende onderzoek van het COT (2008) over de rol van
eerstelijnswerkers kan omgang met radicalisering de benodigde wijziging van de cultuur in
beroepsgroepen vergen.
Een belangrijk thema in dit verband is dat van de professionele ethiek. In het lokale krachtenveld
ontstaan vragen als: wat is de taak van professionals/vrijwilligers in uiteenlopende sectoren als het
gaat om het herkennen van radicalisering? Moeten zij informatie doorspelen aan de politie, en hoe
gaat de politie hier vervolgens mee om? Wat zijn lokale codes? In diverse steden worstelen
bijvoorbeeld docenten en jongerenwerkers hiermee en deze worsteling weerhoudt hen vaak van
openheid voor de noodzakelijke kennis en uitwisseling ter verdere professionalisering. Recent
groeit voorts de aandacht voor de (pedagogische) verantwoordelijkheid van instituties buiten het
gezin, zoals het jongerenwerk, de jeugdzorg, de school, instellingen in de justitiële keten en de
media. Over de - al dan niet intentionele - functie van deze partijen in het kader van de zorg voor
jongeren, de specifieke kenmerken ervan en de onderlinge raakpunten en verschillen is nog weinig
bekend. Wat we wel weten is dat er zich nogal wat onmacht voordoet, bijvoorbeeld waar het de
morele opvoeding betreft en de balans tussen hard en zacht optreden, omgaan met diversiteit of
met een verschijnsel als polarisatie op etnische of religieuze basis. Naast onbekendheid en angst
voor het onbekende speelt onzekerheid over de eigen professionele moraliteit hierin zeker mee
(Buijs & Van Steenis, 2007). Professionalisering en ondersteuning van professionals op dit bredere
terrein is zeker gewenst.

Hiermee kunnen we concluderen dat in het kader van professionalisering zowel plaats is voor
scholing in bredere zin als in het herkennen van en omgaan met radicalisering in meer strikte zin.
Beide typen door ons geëvalueerde trainingen voldoen dus aan een behoefte. Daarbij kan worden
opgemerkt dat beide typen trainingen een maximaal effect hebben als er een sterke link is met de
professionele praktijk van de cursisten en de specifieke eisen en verwachtingen die deze met zich
meebrengt.
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2 Analyse beleidsrelevantie

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal naar de betekenis voor het beleid van de ervaringen die in
de trainingen aan de orde kwamen. Zijn er nieuwe behoeften genoemd waar de gemeente
Amsterdam, in het bijzonder de Informatiehuishouding, iets mee zou moeten doen?

Algemeen
De belangrijkste indruk van de beoordelaars uit de observaties is dat de professionals, ook als zij in
hun werk te maken hebben met een multi-etnische leerling- of cliëntenpopulatie, vaak nog weinig
kennis hebben van de (religieuze) achtergrond van de betrokkenen. Zij kunnen nog slecht uit de
voeten met allerlei gedrag en uitingen die vanuit hun eigen referentiekader niet een-twee-drie te
begrijpen zijn. Dan spreken we niet alleen van gedrag dat met radicalisering in verband staat,
maar ook van gedrag dat voortkomt uit andere accenten in de socialisatie, puberaal verzet of
specifieke keuzen in de etnische/religieuze identificatie. Door de dominantie van bepaalde
beeldvorming in de media en het publieke discours kan het ook moeilijk zijn zich aan bepaalde
vooroordelen te onttrekken. De beide trainingen voorzien dan ook in een duidelijke behoefte aan
kennis, bewustwording en vaardigheden in dit verband. Naast deze behoefte van individuele
professionals wijzen wij in dit verband ook op het grote probleem van gebrek aan bereik en
toegankelijkheid van voorzieningen voor jeugd en gezin voor ouders en jongeren van niet-westerse
afkomst, waar recent ook door de ministers van WWI en Jeugd & Gezin op wordt gewezen in de
beleidsbrief ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ (2008). Ook institutionele professionalisering vormt in
dit kader een belangrijk aandachtspunt.
Wat betreft professionalisering wordt door een van de trainers ook het belang genoemd van het
opzetten van een ‘superstructuur, waarin ook aandacht is voor train-the-trainer.’

Jeugdhulpverleners
Vanwege hun ervaring met opeenvolgende trainingen is aan de trainers de vraag voorgelegd welke
trends en behoeften zij signaleren bij de professionals.
Wat betreft de jeugdhulpverlening zou in vervolgtrainingen meer aandacht moeten komen voor ‘de
angst, godvrezendheid en schuldgevoel onder moslims. Dit zijn dus geen radicale, maar gewone
moslims, die de behoefte hebben om een vrome moslim te zijn, maar daaraan hier moeilijk
gestalte kunnen geven, wat resulteert in schuldgevoelens. Hoe ga je daar als professional mee om?’
Dit sluit aan op de algemene behoefte van sommige professionals om meer te leren over de
leefwereld van moslims in het algemeen.
Wat betreft doelgroep zouden er ‘trainingen moeten worden gegeven aan moeders over
radicalisering. Ook zij snakken naar een kader. Ook trainingen aan doelgroepen als imams,
moslimhulpverleners of jongeren zelf zijn heel belangrijk, bijvoorbeeld aan meisjes over de
‘religieuze loverboys’.2 Er moet een pluriformer hulpaanbod komen dat gesteld kan worden
tegenover het extremistische aanbod.’
In de ogen van de trainer moet ten slotte ‘meer aandacht uitgaan en onderzoek komen naar
schizofrenie en psychoses onder Marokkanen. Psychotische mensen zijn overgevoelig voor religie,
seks en drugs/criminaliteit. Aangezien schizofrenie onder Marokkanen veel voorkomt, hebben ze
dus een hoger risico op doorschieten in een verkeerde richting’.

2
Vanuit onderzoek wordt dit onderstreept. Zo breken veel ouders van islamitische huize zich het hoofd

over de opvoeding van hun kinderen als ‘moslim in Nederland’ (Pels 1998, Pels & De Gruijter, 2005), zoals
ook menig jongere uit Nederlandse moslimgemeenschappen behoefte aan ondersteuning heeft als ‘moslim
in Nederland’ (zie Pels et al., te verschijnen). Mede omdat het bij polarisatie en radicalisering (toenemend)
om minder manifeste en meer verborgen en sluipende processen kan gaan (zie ook AIVD, 2007), is aandacht
voor ondersteuning van ouders en jongeren in dezen van groot belang.
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Onderwijsprofessionals
De trainers van ICP Advies wijzen op het belang van pedagogische kwaliteit in het onderwijs. In de
aanpak van radicalisering komt het aan op het ‘bekwaam pedagogisch handelen’ van professionals.
Daarbij is het van belang dat professionals kunnen handelen vanuit inzicht in de betekenis van de
(politieke) islam voor jongeren, inzicht in leeftijdspsychologische ontwikkelingsfasen bij leerlingen,
en specifiek in processen van vereenzaming en vervreemding die het risico op radicalisering
vergroten.
Voor een goed pedagogisch klimaat is het belangrijk dat het onderwijzend personeel hiertoe wordt
gefaciliteerd, in uren maar ook door training in interculturele communicatie. Ook zou er ruimte
moeten zijn voor het afleggen van ouderbezoeken, waarbij met name ook de tweede generatie
moslimouders aandacht behoeven. Integratiebelemmerende gedragingen op school van soms al heel
jonge kinderen blijken soms te zijn ingegeven vanuit thuis. Het is voor professionals in het
onderwijs belangrijk om in gesprek te blijven met ouders en leerlingen.
Scholen hebben baat bij een stappenplan preventie, van het pro-actief bespreken van leerlingen
tot het (in laatste) instantie hulpverzoek aan gemeentelijke instanties, waarbij de school wel
eigenaar dient te blijven van het probleem.
Belangrijk is volgens de trainers ten slotte dat er in het onderwijs teambreed commitment is aan
de kern van de cursus. Zolang slechts enkele leden van een team zijn geëquipeerd, is het grote
gevaar dat het niet van verankering komt. Nodig is schoolstructurele cyclische aandacht.
In dit kader wijzen de trainers ook op het belang van een goede overdracht tussen primair en
voortgezet onderwijs, welke verder reikt dan alleen de brugklas.



13

3 Conclusies voor een vervolg

Welke conclusies zijn uit beide evaluaties te trekken voor het beleid in de toekomst? In dit
afsluitende deel van het eindverslag bespreken we de behoeften die geuit zijn door de cursisten,
de (nieuwe) doelgroepen die voor training in aanmerking komen en inhoudelijke en methodische
aandachtspunten. Ten slotte gaan we in op de reikwijdte van toekomstige trainingen.

Behoeften cursisten
Onder de cursisten van beide trainingen, althans degenen die reageerden op de enquête, heeft een
ruime meerderheid (68% bij Van de Bunt, 73% bij ICP Advies) behoefte geuit aan een vervolg op de
training. Het accent ligt in beide gevallen op het vergroten van vaardigheden, en daarnaast op
(voortgezette) netwerkvorming. Een grote meerderheid van de cursisten heeft aangegeven zo nodig
contact met IHH te zoeken als de noodzaak zich aandient, maar in eerste instantie gaat de
voorkeur uit naar consultatie van collega’s. Volgens de trainer van Van de Bunt moet wat betreft
netwerkvorming het vertrouwen tijd krijgen om te groeien. Daartoe zijn meer contactmomenten
nodig. Vanuit ICP Advies is aangegeven dat de bezoeken aan scholen van de IHH functionaris in dit
verband zeer functioneel zijn.
Samenvattend is er onder veel cursisten behoefte aan een vervolgtraining, waarbij het accent zou
moeten verschuiven van kennis naar vaardigheden en voortgaande netwerkvorming.

Nieuwe doelgroepen
Wat betreft nieuw op te zetten trainingen voor andere professionals en doelgroepen kan mede op
grond van de vorige paragraaf het volgende worden geconcludeerd.
Binnen de beroepsgroepen waarop de trainingen van de beide bureaus zich richten zijn nog lang
niet alle professionals bereikt. Wat de jeugdhulpverleners betreft zijn sommige stadsdelen
ondervertegenwoordigd, evenals sommige beroepsgroepen. Ook naar functie is de spreiding niet
optimaal: mede vanwege het belang van verankering in de organisatie zouden meer
leidinggevenden moeten worden bereikt.
Aan de training van ICP Advies namen naar verhouding meer leidinggevenden deel. Ook voor deze
training geldt echter dat nog maar een klein deel van het potentieel aan de onderwijsprofessionals
is bereikt, en dat sommige stadsdelen zijn ondervertegenwoordigd. Mede gezien het feit dat vanuit
het onderwijs de houding aanvankelijk afwachtend is geweest, en een grotere bekendheid kan
leiden tot meer animo, is de conclusie gerechtvaardigd dat de behoefte aan professionalisering nog
niet is gestild.
Naast eerstelijnswerkers hebben ook andere doelgroepen uit de gemeenschappen zelf behoefte aan
een training in het herkennen van en omgaan met radicalisering: imams, moslimhulpverleners en
niet in de laatste plaats ouders en jongeren zelf.

Inhoud en methodiek
Wat betreft de methodiek en inhoud van nieuw op te zetten trainingen vormen kort gezegd
afwisseling van werkvormen (gebruik van audiovisuele materialen, casuïstiek, presentatie door
ervaringsdeskundige jongeren), onderlinge interactie, en aansluiting bij de specifieke praktijk en
ervaringen van de betrokkenen de belangrijkste methodische ingrediënten3. Vanzelfsprekend is het
noodzakelijk (een team van) trainers in te zetten die deze ingrediënten vorm kunnen geven en
daartoe de vereiste kerncompetenties hebben (naast de benodigde kennis bv. distantie,
responsiviteit en andere pedagogisch-didactische kwaliteiten).
Voor wat betreft de inhoud is gewezen op de noodzaak van het equiperen van docenten op het
gebied van interculturele communicatie, van structurele aandacht voor preventie in het onderwijs
en van aandacht voor de kwaliteit van het pedagogisch handelen, voor ontwikkelingsprocessen

3 Zie hoofdstuk 1.



14

vanaf 10 jaar en voor de rol van tweede generatie ouders als het gaat om signalering van en
omgang met radicalisering.
Voor jeugdhulpverleners is het belangrijk om (meer) aandacht te besteden aan psychische
stoornissen en klachten (bijv schizofrenie, angst en schuldgevoelens) in relatie tot de culturele en
religieuze achtergrond van cliënten en aan de verhouding tussen ziektebeeld en radicaal
gedachtegoed.
Ten behoeve van voortzetting en uitbreiding van trainingen en verdere verankering van de
professionalisering (overdracht, scholing) is ook van belang dat gewerkt wordt aan
(door)ontwikkeling van readers, handleidingen, modules voor (na)scholing en train de trainer, en
aan structuren om deze en andere aspecten van professionalisering vorm te geven.

Professionalisering: preventie van radicalisering én bredere competenties
Bij beide groepen professionals bestaat een duidelijke behoefte aan vergroting van kennis over
moslimradicalisering. Ook bestaat er interesse om meer te leren over rechtsextremisme. Daarnaast
is er behoefte aan het ontwikkelen van vaardigheden en netwerken om de preventie van
radicalisering te bevorderen.
Eveneens is echter duidelijk geworden dat de behoeften van professionals verder reiken dan een
beter herkennen van en omgaan met radicalisering; ook de omgang met lastig gedrag,
grensoverschrijding tegenover bijvoorbeeld vrouwen en homo’s, culturele en religieuze diversiteit
en specifieke ervaringen en problemen van leerlingen en cliënten van islamitische huize kan
professionals voor veel vragen stellen.
Overigens zou wel nagedacht moeten worden over de presentatie van vervolgtrainingen. De noemer
van (preventie van) radicalisering kan weerstand oproepen en is feitelijk ook te smal als we kijken
naar 1) de breedte van het in de cursussen bestreken terrein en 2) de bredere kennis- en
competentiebehoeften die in het geding zijn. Het valt te overwegen in het vervolg ook de noemer
te verbreden, bijvoorbeeld ‘training aanpak grensoverschrijdend gedrag’.

Het is al met al duidelijk dat voortgaande investering in professionalisering nodig is, zowel ten
behoeve van een betere signalering van en omgang met radicalisering als van verbetering van de
pedagogische competenties van professionals en hun omgang met diversiteit in de groepen
waarvoor zij zich dienen in te zetten. Hier ligt dus zowel een taak voor de Informatiehuishouding,
als voor het onderwijs, andere reguliere jeugdinstellingen en voor de centrale stad, die de regie
voert over het (preventieve) jeugdbeleid en derhalve medeverantwoordelijk is voor
‘diversiteitsbeleid in het jeugdbeleid’4.

4 Zie de recent verschenen beleidsbrief ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ (2008) van de Ministeries van
Jeugd en Gezin en Werken, Wonen en Integratie.
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Inleiding

De Informatiehuishouding Radicalisering, adviespunt voor radicalisering van de gemeente Amsterdam,
heeft als taken de signalering van radicalisering te verbeteren en netwerken van professionals en
andere relevante partijen te informeren. In dit kader hebben, in opdracht van de gemeente, drie
bureaus in 2007 en 2008 een aantal trainingen verzorgd voor eerstelijnswerkers in de stad om het
herkennen van en omgaan met radicalisering te verbeteren. Het gaat om een van de acties die de
gemeente blijkens het actieplan Amsterdam tegen radicalisering (2007) inzet om radicalisering een
halt toe te roepen en in de toekomst te voorkomen. In de trainingen wordt, aldus dit actieplan, ruime
aandacht besteed aan kennis over en herkenbaarheid van met name islamitische radicalisering.
‘Centraal staan praktijksituaties en mogelijke reacties daarop. Er is veel aandacht voor eigen
ervaringen van professionals en er worden gesprekstechnieken getraind (42).’

De reeks trainingen startte met een aantal pilots in de eerste helft van 2007. Op grond van de
ervaringen kwamen herziene versies tot stand, die vanaf de tweede helft van 2007 in uitvoering
kwamen. Om de kwaliteit en de voortgang van de trainingen te waarborgen heeft de gemeente
Amsterdam aan FORUM en het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een externe evaluatie uit te voeren.
Doel ervan is de trainingen op hun inhoud, uitvoering, bereik en effect te beoordelen alsmede te
voorzien in een vergelijking tussen de verschillende trainingen. Voorts gaat het om analyse van de
uitkomsten met het oog op relevantie voor de afdeling informatiehuishouding enerzijds en nog op te
zetten trainingen/initiatieven anderzijds.
Het onderzoek heeft betrekking op drie trainingen, te weten van jeugdhulpverleners door het
adviesbureau Van de Bunt, van docenten door ICP-Advies en van jongerenwerkers door Academica
Islamica/Practica. Voor elke training wordt apart verslag gedaan, waarna afgerond wordt met een
overzichtsrapportage met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, vergelijking van de
trainingen, beoordeling ervan op grond van de visie en verwachtingen van de gemeente Amsterdam, en
conclusies en aanbevelingen ten behoeve van voortzetting van het gemeentelijk beleid op dit dossier.

Voor u ligt het verslag van de training jeugdhulpverleners die verzorgd is door Van de Bunt in de
periode november 2007 t/m mei 2008. In totaal vonden in deze periode 31 tweedaagse trainingen
plaats voor jeugdhulpverleners van uiteenlopende beroepsgroepen en instellingen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is informatie opgenomen over de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 gaat over de beoogde
doelgroep van de training, de werkwijze bij de werving van cursisten en het behaalde bereik, zowel in
aantal als in spreiding over functies, beroepsgroepen en stadsdelen. In hoofdstuk 3 wordt doel, inhoud
en aanpak van de training geschetst. De daarop volgende drie hoofdstukken hebben betrekking op de
evaluatie. De vraag hoe de cursisten de inhoud en aanpak beoordeelden wordt beantwoord in
hoofdstuk 4, hun oordeel over de opbrengst is te vinden in hoofdstuk 5. Tot welke gevolgtrekkingen de
onderzoekers en de trainer komen op basis van de bevindingen valt te lezen in hoofdstuk 6. De
gedachten over een vervolg van zowel cursisten als cursustrainer staan genoteerd in hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 8 bevat de slotconclusies op grond van de evaluatie.
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1 Onderzoeksopzet

Het evaluatieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken, een proces- en uitkomstenevaluatie van de
trainingen, een vergelijkende analyse van de trainingen en beleidanalyse betreffende de relevantie van
de trainingen.

Deelonderzoek 1: Proces- en uitkomstenevaluatie
De procesevaluatie betreft de overgedragen inhoud en de uitvoering van de trainingen, de
uitkomstenevaluatie richt zich op het bereik en de effecten ervan.
De overgedragen inhoud:

- Wat is de doelstelling van de trainingen en hoe krijgt deze inhoudelijk vorm?
- Sluit deze inhoud aan bij de (professionele) belevingswereld van de trainees?
- Sluiten doel en inhoud aan op de visie op (professionalisering in het kader van) radicalisering

van de Gemeente Amsterdam en op de verwachtingen die de gemeente van de trainingen
heeft?

De uitvoering:
- Hoe zijn de trainingen te kenmerken naar methodiek, vorm van overdracht en organisatie?
- Zijn de trainingen op deze punten toereikend in de ogen van trainers en trainees?

Het bereik:
- Hoe zijn de beoogde doelgroepen te kenmerken?
- Hoe verliep de werving?
- Wat is het bereik onder de beoogde doelgroepen, zowel absoluut als relatief?
- Is er sprake van tussentijdse drop-out?

Effecten:
- Bereiken de trainingen de beoogde doelen (afgemeten aan de doelen die de organisaties zelf

hebben geformuleerd en de ervaringen van de trainers en trainees/de door hen gerapporteerde
leereffecten)?

- Sluiten de trainingen naar doelen, inhoud en werkwijze aan bij de mogelijkheden en
verwachtingen van de trainees? Is er nadere differentiatie nodig, bijvoorbeeld naar het
professionele en managementniveau?

Indirect:
- Is er sprake van een verbeterde netwerkvorming onder de deelnemers?
- En van een verbeterde netwerkvorming tussen de gemeente en de betrokken partijen, die

voorwaarde is voor een betere uitwisseling indien zich problemen voordoen?
- In hoeverre is een verbetering van de signaleringsfunctie te verwachten?

Deelonderzoek 2: Vergelijkende analyse van de trainingen
In deelonderzoek 2 wordt een overzicht verkregen van alle gegeven trainingen door middel van een
vergelijkende analyse:

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de trainingen naar doelen, inhoud,
werkwijzen en resultaten?

- En naar ‘ wat werkt en wat werkt niet’ ?
- Welke lering is uit de opgedane ervaringen te trekken ten behoeve van verdere

professionalisering van eerstelijnswerkers en differentiatie daarbinnen?

Deelonderzoek 3: Beleidsanalyse relevantie trainingen
De beleidsanalyse met betrekking tot de relevantie van de trainingen wordt uitgevoerd vanuit twee
perspectieven:
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- Wat zijn relevante uitkomsten voor de Informatiehuishouding? Wordt door de deelnemers

gerept over nieuwe trends, fenomenen of behoeften?

- Zijn er discussies, opmerkingen of aanbevelingen waar de informatiehuishouding iets mee zou

moeten doen?

- Wat zijn relevante uitkomsten voor nog op te zetten trainingen/initiatieven? Welke werkzame

elementen zijn te identificeren ten behoeve van overdraagbaarheid van (elementen van) de

trainingen in dezelfde/andere settings? Welke knelpunten en valkuilen komt men tegen? Hoe

kan optimaal worden bijgedragen aan netwerkvorming en onderling vertrouwen tussen de

gemeente en de betrokken partijen?

Dit verslag

Het voorliggende verslag betreft de proces- en uitkomstenevaluatie van de trainingen aan

jeugdhulpverleners door Van de Bunt. Van de trainingen voor docenten en jongerenwerkers wordt

separaat verslag gedaan. Vervolgens zal een overzichtsrapportage het antwoord bieden op de vragen

die in het tweede en derde deelonderzoek centraal staan en betrekking hebben op een vergelijkende

analyse en beleidsanalyse van de bevindingen.

De proces- en uitkomstenevaluatie behelst de integrale observatie van een van de tweedaagse
trainingen van Van de Bunt door beide projectleiders van het onderzoek, aangevuld met een assistent-
onderzoeker. Van de observatie van beide cursusdagen is uitgebreid verslag gedaan. Verder noteerden
de aanwezige onderzoekers achteraf, onafhankelijk van elkaar, hun evaluaties op grond van de
observaties. Waar opportuun worden de betreffende bevindingen vermeld.
Na afloop van de training is aan alle cursisten per email1 een internetenquête voorgelegd. De volgende
onderwerpen komen in de internetenquête aan de orde:

 Introductievragen en achtergrondkenmerken

 verwachtingen vooraf

 tevredenheid over diverse programmaonderdelen en organisatie van de training

 bijdrage van de training aan kennis, bewustwording, vaardigheden, pedagogisch handelen en

netwerkvorming rondom radicalisering

 aansluiting op behoeften

 toepasbaarheid van de training in de dagelijkse praktijk

 wensen voor een eventueel vervolg.
Een integrale versie van de internetenquête is opgenomen in Bijlage I.
Naast de internetenquête zijn vier (aselect gekozen) cursisten nader geïnterviewd over hun
opvattingen en verwachtingen vooraf (geplaatst binnen de context van de eigen professionele mores)
en hun ervaringen met en beoordeling van de training. Ook de trainer is na afloop van de trainingen
geïnterviewd. De betreffende topiclijsten zijn opgenomen in Bijlagen II en III.
Ten slotte hield het onderzoek analyse in van de over de trainingen beschikbare documentatie2, waar
nodig aangevuld via (telefonische) interviews, evenals van de voor weging van de bevindingen
relevante (beleids)teksten.

1 Door Van de Bunt werden aan de onderzoekers een lijst met deelnemende instanties, gegevens contactpersonen
en e-mailadressen van de deelnemers verstrekt.
2 Documentatie van Van de Bunt: powerpointpresentatie islam, powerpointpresentatie radicalisering, links naar
gebruikte filmpjes (zie verder hoofdstuk 3), syllabus (zie hoofdstuk 3), brief aan instellingen training
radicalisering, offerte aan de gemeente, leerovereenkomst, evaluatieformulier trainingen, certificaat.
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2 Werving en bereik van de training

In dit hoofdstuk wordt de doelgroep van de trainingen van Van de Bunt omschreven, en wordt ingegaan
op de aanpak van de werving en het gerealiseerde bereik van de training.

1. Werving

Jeugdhulpverleners vormen de doelgroep van de training van Van de Bunt. En wel specifiek
‘hulpverleners die in hun dagelijkse praktijk te maken (kunnen) krijgen met mogelijke radicalisering.
Dat zijn de professionals die intensieve klantcontacten hebben met personen uit de vatbare
doelgroepen zoals (moslim)jongeren en hun sociale omgeving zoals ouders. Daarnaast kan het zinvol
zijn om iemand uit de staf of het management (een deel van) de training te laten volgen zodat daar
een goed beeld ontstaat van de problematiek in relatie tot de praktijk van de medewerkers’
In samenspraak met de gemeente is een lijst met hulpverleningsinstellingen opgesteld, waarna door
Van de Bunt de contactpersonen van deze instellingen zijn opgespoord. Vervolgens zijn aan deze
personen wervingsbrieven gestuurd. Na de brieven is een belronde gedaan. Het duurde vaak lang
voordat instellingen definitief uitsluitsel gaven over deelname aan de trainingen. De redenen hiervoor
zijn, aldus de trainer, dat het thema gevoelig ligt (men heeft bijvoorbeeld vraagtekens over de rol van
de gemeente), draagvlak niet vanzelfsprekend is en dat tijd nodig is om intern te peilen hoe het thema
binnen de instelling ligt. Met drie instanties heeft de trainer een persoonlijk gesprek gevoerd om
aanvankelijke argwaan weg te nemen. Deze instanties wilden een in-company variant van de training.
De deelnemende instellingen hebben vervolgens een leerovereenkomst ondertekend. Daar staat onder
meer in dat betaald moet worden voor deelnemers die zonder geldige reden niet komen opdagen. Deze
stok achter de deur blijkt goed te werken.
Alle aangeschreven instellingen zijn bereikt en de meeste hebben deelnemers uitgevaardigd. De
aangeschreven instellingen die geen werknemers konden of wilden laten deelnemen aan de training,
zijn:

- AMC-De Meren
- Blankenberg
- De Combinatie
- De Combiwel Groep (Combiwel en Kansweb)
- Dynamo
- G.G. & G.D. Amsterdam
- Impuls (uitgevallen ondanks aanmelding)
- Humanitas
- Raster
- De Waag

Vanuit Sezo werd deelgenomen aan vier trainingen, vanuit Spirit, HVO-Q, Reclassering en Buitenamstel
aan drie trainingen, vanuit NIFP en Bascule Jeugd aan twee trainingen. Voor medewerkers van Altra
Jeugdzorg, Kinderbescherming, MaDi Zuidoost, De Bascule FP en Mentrum Mobiel Crisisteam werd één
training verzorgd, terwijl één gezamenlijke training is georganiseerd voor een/enkele medewerkers van
Doras, Meldpunt Z&O O-W'meer, Meldpunt Z&O Centrum, Mentrum en Bureau Jeugdzorg. Bureau
Jeugdzorg was met slechts twee deelnemers relatief ondervertegenwoordigd. Volgens de trainer hing
dit samen met interne prioriteiten binnen de organisatie. Naar verhouding leverden sommige grote
organisaties een klein aantal deelnemers. Volgens de trainer is er echter ook sprake van interne
overdracht aan collega’s, waardoor het bereik groter is dan op het eerste oog lijkt. In hoeverre dit het
geval is komt nog aan de orde aan de hand van de betreffende items in de internetenquête.

Hoe hebben de cursisten over de training gehoord en waarom waren zij hierin geïnteresseerd? De
nadere interviews met vier van de cursisten bieden hier enig zicht op. De betreffende personen hebben
alle via hun werkgever over de training gehoord. Zij ontvingen een mailtje met daarin informatie over
de training.
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De vier geïnterviewden noemen verschillende motivaties om zich op te geven voor de training. Een
respondent vertelt dat hij de mail (met informatie over de training) verkeerd had begrepen. Hij dacht
dat de training zou gaan over radicalisering van werknemers naar aanleiding van het gedrag van
“(Marokkaanse) cliënten in de dagelijkse werkpraktijk”. Dit onderwerp verbaasde de respondent, maar
hij wilde er wel meer van weten.
Behoefte aan meer kennis vormde de motivatie van de andere drie respondenten om zich op te geven
voor de training. De respondenten noemen allen het feit dat zij veel werken met moslims: “60-70% van
de mensen in mijn caseload hebben een islamitische achtergrond”. Een van de respondenten was
gemotiveerd om deel te nemen aan de training door een recente ervaring: “Een paar maanden geleden
hebben we hier in de Valeriuskliniek Bilal B. als cliënt gehad. Daardoor ga je jezelf de vraag stellen
‘hoe signaleer je zoiets eigenlijk’”.
De vier geïnterviewde respondenten hadden weinig specifieke verwachtingen van de training. Wel
verwachtten zij algemene informatie over de islam en radicalisering te krijgen. Twee respondenten
meldden dat ze graag willen leren hoe radicalisering te signaleren en er mee om te gaan, voor het
geval zij er in de werkpraktijk mee te maken zouden krijgen.

2. Bereik

In totaal zijn 262 personen opgegeven voor de training, waarvan uiteindelijk 209 personen de training
ook daadwerkelijk hebben gevolgd. Van de overige 53 individuen zijn er 26 uitgevallen wegens ziekte,
begrafenis, etc., terwijl 27 cursisten zonder opgaaf van reden zijn weggebleven. Van de 209 cursisten
die de training hebben gevolgd in de periode tussen november 2007 en juni 2008 hebben er 190 een
evaluatieformulier ingevuld.
Van tussentijdse uitval is volgens de trainer nauwelijks sprake geweest. Deelnemers die na de eerste
cursusdag wegbleven zijn op een hand te tellen. De reden van hun afwezigheid lag in externe
oorzaken, zoals ziekte, en was niet aan de training gerelateerd.
Voor een nadere beschrijving van de groep deelnemers kan gebruik worden gemaakt van de gegevens
uit de internetenquête. Deze is verstuurd naar 170 van de 190 cursisten die de training hebben
gevolgd, namelijk diegenen waarvan een mailadres beschikbaar was. Na twee herinneringsmails kwam
het aantal respondenten uiteindelijk op 98. Dit betekent een respons van 58%. Aan de hand van de
informatie uit de enquête ontstaat het volgende beeld van de achtergrond van dit deel van de
cursisten.
70% van de respondenten is vrouw; 30% is man. Bijna de helft van de respondenten (namelijk 47%) is 35
jaar of jonger, ruim een kwart is tussen de 36 en 45 jaar oud en ruim 20% heeft een leeftijd van 46 tot
55 jaar. Zeven procent van de respondenten is tussen de 56 en 65 jaar oud.
88 van de 98 respondenten geeft aan dat zijn/haar functie ‘hoofdzakelijk uitvoerend’ is. Zeven van de
98 respondenten heeft een ‘hoofdzakelijk leidinggevende’ functie. Drie respondenten hebben een
gecombineerde functie, waarin naar eigen zeggen uitvoering en leidinggeven even zwaar wegen.
De grootste beroepsgroep bij de respondenten wordt gevormd door de maatschappelijk werkers (20) en
de ambulant hulpverleners (17). Ook sociaalpedagogische hulpverleners, reclasseringsmedewerkers en
therapeuten zijn goed vertegenwoordigd (respectievelijk 11, 10 en 9).
In onderstaande tabel is aangegeven welke beroepen de 98 respondenten uitvoeren.

Beroep van de respondent Aantal
Maatschappelijk werker 20
Ambulant hulpverlener 17
Sociaalpedagogisch hulpverlener 11
Reclasseringswerker 10
Therapeut 9
Psycholoog 8
Psychiatrisch verpleegkundige 5
Raadsonderzoeker 4
Verpleegkundige GGZ instelling 3
Jongerenwerker 2
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Docent 1
(Forensisch) psychiater 1
Gezinscoach 1
Medewerker politie 1
Anders3 22
TOTAAL* 115

*Omdat diverse respondenten meer dan een beroep hebben aangegeven is het totaal aantal beroepen hoger (namelijk 115) dan
het aantal respondenten.

De 98 respondenten zijn werkzaam in diverse delen van de stad. 24 van de respondenten geeft aan
werkzaam te zijn ´in de hele stad´. De overige respondenten zijn werkzaam in een of meer stadsdelen.
Osdorp is het stadsdeel waarin de meeste respondenten werkzaam zijn (namelijk 23). Ook in
Amsterdam Zuidoost (17), Centrum (16), Slotervaart (15), Geuzenveld-Slotermeer (13), Oost-
Watergraafsmeer, Amsterdam-Noord en Oud-Zuid (alle drie 11) wordt vaak door de respondenten
gewerkt. Zie onderstaande tabel voor een overzicht.

Stadsdeel aantal
Werkzaam in heel de stad 24
Osdorp 23
Amsterdam Zuidoost 17
Centrum 16
Slotervaart 15
Geuzenveld-Slotermeer 13
Oost-Watergraafsmeer 11
Amsterdam-Noord 11
Oud-Zuid 11
Oud-West 9
De Baarsjes 7
Bos en Lommer 7
Westerpark 6
Zeeburg 3
Zuideramstel 1
TOTAAL4 174

De vier geïnterviewde cursisten zijn sociaalpsychologisch of psychiatrisch verpleegkundige op een open
(2) of gesloten (2) crisisafdeling. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen. Hun dagelijkse
bezigheden bestaan uit het begeleiden van cliënten, het observeren van gedragingen, het bieden van
structuur en het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Twee geïnterviewden onderhouden
daarnaast contacten met huisartsen, politie, etc. De doelgroep van de crisisafdelingen waar de
verpleegkundigen werken is divers: ‘Iedereen met acute psychiatrische problemen’; depressie en
bipolaire stoornissen komen het meest voor. Een van de verpleegkundigen merkt op dat het grootste
deel van de cliënten met schizofrene klachten jonge Marokkaanse jongens betreft.

3
De respondenten die ‘anders’ hebben ingevuld, hebben oa de volgende beroepen: woonbegeleider, manager,

beleidsmedewerker, unitmanager, trajectbegeleider, projectmedewerker, etc.
4

Omdat de respondenten kunnen aangeven in meer dan één stadsdeel werkzaam te zijn telt het totaal aantal

op tot meer dan 98 (namelijk 178).



8

3 Inhoud en uitvoering van de training

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord naar de doelstellingen van de trainingen en hoe deze
inhoudelijk vorm krijgen. Vervolgens komt aan de orde hoe de trainingen zijn te kenmerken naar
methodiek, vorm van overdracht en organisatie.

1. Doel en inhoud

Het doel dat de gemeente Amsterdam, opdrachtgever van de trainingen, in algemene zin voor ogen
staat is om bij eerstelijnswerkers het herkennen van en omgaan met radicalisering te verbeteren.
Het doel van de training is door Van de Bunt als volgt nader omschreven:

- Deelnemers te kunnen laten werken aan hun vaardigheden, kennis, houding en onderlinge
relaties die relevant zijn voor het verschijnsel radicalisering.

- De verworven kennis en vaardigheden zullen uiteindelijk bijdragen aan een eerdere signalering
van problemen op het vlak van radicalisering, terwijl professionals tegelijkertijd beter in staat
worden gesteld om maatwerk te kunnen leveren.

- De training levert de vereiste kennis op over en vergroot de vaardigheid om te gaan met
problemen op het vlak van radicalisering.

- De cursisten krijgen inzicht in radicaliseringsprocessen en worden handvatten aangereikt met
betrekking tot de houding en vaardigheden die toepasbaar zijn in geval van (mogelijk)
radicaliserende personen.

(Bronnen: Brief aan instellingen en Leerovereenkomst)

In de offerte van Van de Bunt aan de gemeente wordt de inhoud van de training als volgt omschreven:
‘In de training zullen we interactief met de professionals aan de slag gaan, waarbij veel wordt geput
uit de dagelijkse praktijk van de professional. Jeugdhulpverleners kunnen in hun werk met
moslimjongeren te maken krijgen met verschillende dilemma’s met betrekking tot radicalisering. Vaak
is het lastig om te signaleren of moslimradicalisering in hun omgeving voorkomt. Er heerst
onduidelijkheid over de aard en de verschillende gedaanten van moslimradicalisering, waardoor het
lastig is het fenomeen te herkennen in de praktijk. Wat is moslimradicalisering precies en hoe herken
je of iemand er ontvankelijk voor is? Daarnaast leven er vragen over de rol die voor de professionals is
weggelegd in de aanpak van radicaliserende moslimjongeren. Als er herkend is dat iemand mogelijk
gevoelig is voor het radicale gedachtegoed, welke verantwoordelijkheden worden er dan van
hulpverleners verlangd in hun werk met deze jongeren? Welke mogelijkheden hebben zij, zowel binnen
hun eigen organisatie als daar buiten, om iets te doen met de wetenschap dat iemand mogelijk aan het
radicaliseren is? Hoe dient iemand die mogelijk aan het radicaliseren is, benaderd te worden? Op deze
en andere vragen wordt ingegaan tijdens de pilot training “Radicalisering; het herkennen en het ermee
omgaan”.’ De training bestaat uit vier dagdelen, waarin aandacht is voor vier zaken (bron: offerte,
tenzij anders vermeld):

1. Kennis: kennis over islamistische radicalisering en over de islam
Een inleiding islamistische radicalisering gaat in op de theoretische achtergrond van radicalisering.
‘Wat is radicalisering en wat is het juist níet? Hoe werkt het radicaliseringsproces en hoe herken je het?
Wat houdt het radicale gedachtegoed in en wanneer is iemand hier potentieel ontvankelijk voor? Er
wordt, aan de hand van concrete voorbeelden, specifiek ingegaan op de situatie in Amsterdam als
aanvulling op het algemene deel. Bij deze kennisoverdracht wordt gebruik gemaakt van filmpjes, cases
en presentaties. Tijdens dit deel is er veel ruimte voor discussie en vragen: herken je als deelnemer de
geschetste situatie? Wat zijn jouw eigen ervaringen?’
De inleiding islam is gericht op ‘overdracht van basiskennis van de islam. Deze kennis is
noodzakelijk bij het herkennen van islamitische radicalisering en het er ermee leren
omgaan. Verschillende aspecten van de islam als religie worden behandeld, maar er is
ook aandacht voor de politieke islam, het verschil tussen orthodoxie en radicalisme en
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bepaalde termen die veelvuldig voorkomen in de media en die tot verwarring kunnen
leiden, zoals jihad, fatwa, islamisme, fundamentalisme’.
De cursisten ontvangen aan het begin van dag 1 een cursusbundel waarin artikelen zijn opgenomen
over de islam en radicalisering, zowel onder moslims als extreem-rechts. Ook het gemeentelijke
actieplan tegen radicalisering is in de bundel opgenomen.5

2. Inzicht: inzicht in radicaliseringsprocessen ‘op de werkvloer’.
‘De deelnemers krijgen voorafgaand aan de training de opdracht om een casus uit hun eigen dagelijkse
praktijk naar voren te brengen die in hun ogen verband houdt met (mogelijke vormen van)
radicalisering. De aangedragen voorbeelden worden binnen de groep besproken. Allereerst krijgen de
andere deelnemers in kleine groepjes de gelegenheid om te reageren. Tijdens het plenaire gedeelte
koppelt de trainer terug wat hij gehoord heeft en gaat hij met de belangrijkste aandachtspunten aan
de slag. In dit onderdeel ligt de focus op de koppeling van de geleerde theorie aan de
praktijkvoorbeelden van de deelnemers aan de training’.

3. Houding: wat betekent dat concreet voor mijn werk en mijn handelen?
‘De deelnemers bespreken de houding die zij aannemen tegenover personen die ontvankelijk zijn voor
radicalisering. Hoe gaan zij hiermee om? Welke houding en attitude meten zij zichzelf aan en waarom?
Deze attitude en visie gaan onvermijdelijk gepaard met beelden en (voor)oordelen over de te
benaderen doelgroep. Deze beelden ontstaan niet alleen vanuit het werk, maar ook vanuit de
ontwikkelingen binnen de maatschappij. Zowel het krachtenveld als de beelden die professionals
hebben over hun eigen werk en over de klant komen in de training aan bod. Daarbij is aandacht voor de
onderlinge relaties, aanwezige weerstanden en de gehanteerde rollen en omgangsvormen. Wellicht is
het meest ingrijpende van dit proces dat het voor alle betrokkenen ook een confrontatie oplevert met
de eigen persoonlijkheid en hoe men in het werk en het leven staat. Het is dus een proces dat je niet
buiten jezelf kunt houden. Dit vergt moed van diegenen die in dit proces stappen; de moed om naar
jezelf te kijken. Dit aspect raakt degenen die er dicht op zitten het meest direct, maar is ook voelbaar
voor degenen op een grotere afstand, zoals de manager en de directeur. Het raakt de begeleiders die
daar weliswaar in de basis professioneel voor zijn toegerust, maar ook elke keer weer iets zien van hun
eigen persoonlijkheidskenmerken en daarvan leren’. In de woorden van de trainer ligt het accent op
bewustwording van deelnemers van hun waarden, houding en vooroordelen tegenover een cliënt. Het
gaat om “bewustwording van de eigen groeve waarin iemand kan zitten en de emoties die erbij komen
kijken wanneer je te maken krijgt met iemand die een heel ander wereldbeeld heeft. Om een gesprek
aan te gaan en informatie van iemand te krijgen moet je niet vanuit vooringenomenheid werken. Ik
stip het onderwerp aan zonder betuttelend te zijn, te zeggen dat ze houding x moeten aannemen”
(interview trainer).

4. Vaardigheden: signalering, intervisie, gesprekstechnieken.
De training staat tevens in het teken van het bijbrengen van vaardigheden. Deze zijn vooral gericht op
het signaleren van mogelijke radicalisering en op gesprekstechnieken die nuttig zijn voor het omgaan
hiermee. Met betrekking tot het leren herkennen van radicalisering wordt er met de deelnemers

5
De cursusbundel Training Radicalisering (Van de Bunt 2007) omvat de volgende teksten (in deze volgorde):

- Introductie in de islam (7 pp., zonder auteursvermelding)
- Introductie in radicalisering (7 pp., zonder auteursvermelding; aan het slot staan de gebruikte bronnen

vermeld)
- Van Beek, S. (2007) Jihad en witte woede. Binnenlands Bestuur, 20 april, pp. 8-12. Over de

gemeenschappelijke kenmerken van extreem-rechts en islamitisch fundamentalisme
- Kamerman, S. & Tokmetzis, D. (16-10-2007) De aantrekkelijke antwoorden van de zuivere islam. NRC

Binnenland.
- Lingsma, T. Lonsdale of djellaba nog geen bewijs van radicalisering (3 pp., bron:

http://www.vng.nl/smartsite, z.d.)
- Veel misvattingen over lonsdale problematiek. Samenvatting onderzoeksrapport Trots op Nederland

(2007) van de Politieacademie, onderzoeksreeks nr. 19
- Actieplan Amsterdam tegen radicalisering (2007). Amsterdam: gemeente Amsterdam (44 pp.).
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besproken welke signalen kunnen duiden op (vormen van) radicalisering. Vervolgens wordt er intensief
ingegaan op hoe je een cliënt kunt benaderen en welke gerichte vragen je zou kunnen stellen om tot
een goede diagnose te kunnen komen. Alleen als de juiste diagnose gesteld wordt of iemand aan het
radicaliseren is of niet, kan iemand goed geholpen worden. Hier wordt tijdens de training veelvuldig
mee geoefend, onder andere door middel van het spelen van rollenspellen.
(Bron: Boutachekourt 2007, Offerte vd Bunt; zie ook de cursusbundel Training Radicalisering 2007)

5. Netwerkvorming
Omdat de gemeente Amsterdam veel waarde hecht aan netwerkvorming en kennisuitwisseling met
Amsterdamse instellingen, is er in de training ook een rol weggelegd voor de gemeentelijke
informatiehuishouding (IHH), die tot doel heeft om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Een
vertegenwoordiger van deze gemeentelijke afdeling geeft uitleg over de aanpak van IHH en de plaats
van de trainingen van eerstelijnswerkers daarbinnen. Voorts wordt ingegaan op de rol van vraagbaak
van IHH en de mogelijkheden van de afdeling om professionals te koppelen aan deskundigen en
sleutelfiguren uit de betrokken groepen ingeval vragen of problemen de macht en mogelijkheden van
IHH te boven gaan. De trainingen bieden voorts IHH de mogelijkheid ‘om de deelnemers persoonlijk te
leren kennen om zodoende het benodigde vertrouwen te creëren voor signaleren, interveniëren en
netwerkvorming’.

2. Organisatie en uitvoering

Organisatie
In de brief aan de Amsterdamse hulpverleningsinstellingen staat vermeld dat bij gebleken interesse een
intakegesprek volgt. ‘Hierbij zullen we stilstaan bij de specifieke voorkeuren en leerwensen van de
deelnemende organisaties. Tevens wordt aandacht besteed aan de aanleiding en het doel van de
training; het programma; de inbreng van een eigen praktijkcasus; de huiswerkopdracht; de benodigde
tijdsinvestering; planning en deadlines’. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk werd opgetekend vond
uiteindelijk met drie instellingen een persoonlijk gesprek plaats, met name om hun argwaan weg te
nemen. Deze instanties wilden een in-company variant van de training.
Bij een besluit tot deelname krijgen de instellingen een leerovereenkomst toegestuurd. De gemeente
subsidieert de trainingen; aan de deelnemende instellingen worden derhalve geen kosten in rekening
gebracht. Indien door de instellingen aangemelde deelnemers echter zonder geldige reden verstek
laten gaan belast de gemeente de gemaakte wél door aan de desbetreffende instelling, aldus de
overeenkomst.
De trainingen worden op locatie bij Van de Bunt in Amsterdam-Buitenveldert gehouden.

Uitvoering van de training
Het programma van de training ziet er als volgt uit. Dit geldt althans voor de grote lijnen, want
afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de cursisten en gastinleider van de gemeente kan op
onderdelen van de geplande inhoud en volgorde worden afgeweken.

Programma training Van de Bunt
Dag 1

09.00 uur Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur Kennismakingsronde en uiteenzetting over doel en programma van de training
10.00 uur Kennisoverdracht islam
11.15 uur Pauze
11.30 uur Kennisoverdracht extreem-rechts
12.00 uur Kennisoverdracht radicalisering
13.00 uur Lunch
13.45 uur Casusbespreking
15.00 uur Pauze
15.15 uur Praktijkgedeelte
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16.45 uur Voorbespreking thuisopdracht
17.00 uur Einde programma

Dag 2

09.00 uur Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur Kennismakingsronde gemeente Amsterdam
10.15 uur Bespreken thuisopdracht
11.15 uur Pauze
11.30 uur Praktijksimulatie
13.00 uur Lunch
13.45 uur Gesprek en diagnose I
15.00 uur Pauze
15.15 uur Gesprek en diagnose II: omgaan met radicalisering binnen de eigen organisatie
16.30 uur Evaluatie
17.00 uur Einde programma

Bron: Cursusbundel Training Radicalisering (Van de Bunt, zonder datum)

Het programma laat zien dat zeker op de eerste cursusdag ruim aandacht wordt besteed aan
kennisoverdracht. Inleidingen van de trainer over de eerder genoemde thema’s staan hierbij centraal,
maar daarnaast wordt regelmatig ook audiovisueel materiaal ingezet, afkomstig van nieuws-, discussie-
en amusementsprogramma’s op tv.6 Zoals ook uit de observaties blijkt staat de trainer tussentijds open
voor opmerkingen en vragen en vraagt hij na elke uitleg over deelonderwerpen en na elk filmpje om
reacties van de cursisten. Hij laat ruimte voor enige (onderlinge) interactie en discussie, vat samen en
voegt zo nodig nog eigen observaties en reflecties toe.
Naast de op kennisoverdracht gerichte onderdelen vindt bespreking plaats van door de cursisten of
trainer ingebrachte casussen en worden door middel van rollenspel praktijksituaties gesimuleerd,
voornamelijk met het oog op training van gespreksvaardigheden. Ook omvat de cursus een
thuisopdracht en plenaire bespreking daarvan. De thuisopdracht behelst het concretiseren van de (28)
kenmerken van het proces van radicalisering, zoals die opgesomd staan in de paragraaf over islamitisch
radicalisme in het Actieplan Amsterdam tegen radicalisering (p. 40-41). Aan het eind van de eerste
cursusdag wordt elke deelnemer gevraagd om enkele van deze kenmerken (bv ‘toenemende en actieve
promotie van een isolationistische boodschap’, ‘toenemend gebruik van radicale symbolen’) te
operationaliseren in concrete doorvragen aan de persoon die dergelijke kenmerken vertoont. De
genoemde programmaonderdelen zijn gericht op koppeling van de kennis aan de praktijk, en het
werken aan houding en vaardigheden van de cursisten.
Ten slotte omvat de training een inleiding van een vertegenwoordiger van de gemeentelijke
informatiehuishouding, over de gemeentelijke aanpak van radicalisering, de plaats van de trainingen
daarbinnen en de beoogde samenwerking tussen de afdeling en gemeentelijke instellingen ter
(verbetering van) signalering en omgang met radicalisering. Daarbij wordt ingegaan op vragen en
eventuele zorgen van de cursisten over de wederzijdse rol, verwachtingen en mogelijkheden.

Hiermee is de grote lijn van de trainingen gegeven. In het interview met de trainer komt naar voren
dat op basis van de vraag en mogelijkheden van de deelnemers aanscherping plaatsvindt van de

6
Bronnen gebruikt audiovisueel materiaal:

- http://www.omroep.nl/nps/abensal/gemist1.html (zie aflevering 5)
- http://info.omroep.nl/ncrv/tv?nav=tykkvCsHfHEIJeFyB (de opmars van jonge radicale moslima’s)
- http://www.omroep.nl/nps/premtime/ zie archief / 29 november 2004
- http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/5/30/300507_bouchra.html
- http://www.youtube.com/watch?v=EeBnNWWm9pg
- http://www.novatv.nl/index.cfm?fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=3048
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training. Bij de start van de cursus begint hij met een rondje verwachtingen. “Aan de hand van de
basiselementen competenties, bevoegdheden en verantwoordelijkheden pas ik de aanpak aan.
Bijvoorbeeld de Kinderbescherming heeft een andere rol: wat de cliënt zegt kan tegen de cliënt
gebruikt worden. Ik gebruik dan andere casussen, selecteer andere filmpjes, pas het type vragen en
het spiegelen in de rollenspellen aan. Als ik tevoren niet op de hoogte ben van de bevoegdheden en
vaardigheden die bepaalde professionals hebben, dan vraag ik daarnaar en tast ik dat even af. Ik
probeer ook de argwaan te ontzenuwen, want de argwanende vraag waarom de gemeente dit doet,
komt altijd terug’. De trainer past de aanpak ook aan aan de snelheid waarmee cursisten onderwerpen
oppikken. “Soms laat ik bijvoorbeeld een filmpje weg, als ik merk dat het concept duidelijk is”.
Verder let hij er ook op “hoe mensen erin zitten de tweede dag: zijn ze minder angstig geworden, of
juist meer?”. Ook verschilt de mate waarin extreem-rechts aan bod komt, afhankelijk van de vraag
vanuit de groep, aldus de trainer. Afgaande op de geobserveerde training lijkt geen sprake van een
bewuste behoeftepeiling op dit punt. De trainer vertelde desgevraagd dat de training voornamelijk zou
gaan over islamitische radicalisering en niet over radicalisering in het algemeen. Op een vraag van een
cursist, later in de training, in hoeverre rechtsradicalisering en islamitisch radicalisme te vergelijken
zijn ging hij kort in, waarna hij stelde dat Amsterdam minder dan buurtgemeenten met
rechtsradicalisering te maken heeft. “Er is meer behoefte aan kennis over islamitische radicalisering,
ook omdat dit een nieuw fenomeen is”. Een soortgelijke uitspraak valt aan te treffen in het
Beleidskader Informatiehuishouding Radicalisering (2006, p. 4) en komt overeen met de bevinding van
Informatiehuishouding dat meldingen grotendeels over islamitische radicalisering gaan en slechts in een
paar gevallen over rechtsradicalisering (Amsterdam tegen radicalisering, 2007).
In het interview vroegen wij de trainer hoe hij met alle verschillende vragen en behoeften van
professionals omgaat. Volgens hem is het onmogelijk om ‘alle professionele diepte’ te hebben. “Vaak
laat ik hen de vraag zelf beantwoorden. Dat is ook belangrijk voor de dynamiek in de groep. Ik zeg ook
vaak dat intervisie, leren van elkaar, minstens zo belangrijk is als mijn overdracht. Als ik merk dat er
geen plek is aan tafel om dingen openlijk te zeggen, voor intervisie, dan benoem ik dat. Bijvoorbeeld
het belang van veiligheid in de groep om een bepaalde casus in te brengen, zoals niet meteen iemand
als racist bestempelen”. De trainer stelt dat hij veel narigheid uit de eigen organisatie te horen krijgt.
In veel organisaties is iets mis op het punt van horizontale dan wel verticale veiligheid. “Er kan
bijvoorbeeld veel wantrouwen zijn tegenover het management. Er is ook veel zelftwijfel onder
professionals, bijvoorbeeld over hoe ze met bepaalde typen persoonlijkheden om moeten gaan of de
mate van tolerantie die ze op moeten of kunnen brengen, dat is een groot probleem. Ze krijgen weinig
steun van bovenaf. Ik heb veel traantjes voorbij zien komen. Mensen dachten bijvoorbeeld van
zichzelf dat ze niet racistisch zijn, maar kwamen er achter dat ze minder tolerant zijn dan ze zelf
dachten. Ik vind het wel mooi dat die veiligheid er is tijdens de training. De kunst is mijn verhaal en
houding zo neer te zetten dat iedereen (zowel PvdA als PVV) z’n ei kwijt kan. Mensen leggen ook
problemen en vragen over Marokkanen, en hoe met hen om te gaan, bij mij neer. Dat vind ik wel
winst”.
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4 Evaluatie: inhoud en aanpak

Aan de cursisten is om te beginnen gevraagd om hun algemene oordeel over de training. Vervolgens is
gevraagd naar hun oordeel over de inhoud van de training, over de gehanteerde werkwijze en de
organisatie ervan. Deze onderwerpen komen hierna achtereenvolgens aan de orde. Waar relevant
worden ook bevindingen uit de observaties en het interview met de trainer bij de bespreking
betrokken.

1. Algemeen oordeel

In de internetenquête is om te beginnen een algemeen oordeel gevraagd over de training. Maar liefst
95% van de respondenten stelt tevreden te zijn (36% hiervan is “zeer tevreden”, 59% “tevreden”. Twee
procent van de respondenten is (zeer)ontevreden en drie procent zit er tussen in (“niet tevreden/niet
ontevreden”)7.
Gevraagd naar een toelichting worden vooral de volgende zaken opgemerkt:

 Een positief oordeel over de organisatie en werkvormen van de training en de deskundigheid

van de trainer: “De trainer was zeer deskundig (thuis in de materie) en kon alle vragen

duidelijk en helder beantwoorden. Er was ook voldoende afwisseling in de diverse onderdelen

(theorie, rollenspellen, discussies)”.

 Een positief oordeel over de kennis die in de training werd overgedragen: “Het heeft mij meer

informatie gegeven over het islamitisch geloof en wat dit precies voor de jongeren kan

inhouden. Ook heb ik tijdens de training geleerd wanneer iemand nou radicaal is”.

 Een positief oordeel over het nieuwe inzicht dat door het volgen van de training is opgedaan:

“Ik denk dat ik jongeren die met die gedachten spelen beter kan begrijpen en kan

ondersteunen”. Overigens maakt een aantal respondenten juist melding van hun tevredenheid

over de training in het algemeen, maar hun twijfels over de praktische toepasbaarheid in hun

eigen werk: “Ik heb niet het idee dat ik handvatten heb gekregen om hiermee om te gaan in

mijn werkpraktijk”.

Ook het oordeel van de training in z’n geheel door de vier geïnterviewde respondenten is positief. De
geïnterviewden noemen de training ‘informatief’ en ‘interessant’. Twee van hen melden expliciet dat
zij er veel van geleerd hebben, vooral over de islam: “Ik weet nu zelfs meer van de islam dan van het
christendom”. De geïnterviewden maken ook enkele opmerkingen over de opzet van de training: er was
een goede afwisseling van informatie en dingen zelf doen, meldt een respondent. Een andere
respondent vond dat de eerste dag teveel informatie en onvoldoende onderbrekingen bevatte.
De geïnterviewde respondenten vonden de algemene informatie over de islam en radicalisering het
meest aansprekende deel van de training. Een respondent noemt de casussen die aan de hand van

7
De antwoorden op deze vraag vertonen weinig spreiding. Dit is ook het geval bij de antwoorden op de vragen

die in het vervolg van deze paragraaf worden besproken. Vanwege deze geringe spreiding is het weinig zinvol

om in de analyse een onderscheid te maken naar de verschillende beroepsgroepen of de specifieke training die

is gevolgd. Er is bijvoorbeeld gekeken of personen die de training vroeg (in het jaar) hebben gevolgd anders

oordelen over de training dan personen die de training later hebben gevolgd omdat de trainer heeft

aangegeven dat de training in de loop van de tijd (beter) is aangepast aan de behoeften op basis van de

opgedane ervaringen. De antwoorden van ‘vroege’ en ‘late’ cursisten laat echter weinig spreiding zien: bij de

vroege cursisten is een enkeling niet tevreden, bij de late cursisten is iedereen tevreden.

Ook is gekeken naar een eventueel verschillend oordeel van cursisten met een uitvoerende en met een

leidinggevende functie. Ook hier zijn de verschillen niet groot. De zeven leidinggevenden blijken relatief vaker

“zeer tevreden” als oordeel te hebben gegeven.
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filmpjes besproken worden als zeer aansprekend. De rollenspellen en de introductie van de gemeente
zijn genoemd als minst aansprekende deel van de training.

2. Inhoud van de training

In onderstaande tabel is het oordeel van de respondenten over de inhoud van de training op diverse
onderdelen weergegeven

Oordeel over de inhoud van de training in procenten8

Zeer
tevreden

Tevreden Niet
tevreden /
niet
ontevreden.

Ontevreden Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Kennisoverdracht 43 50 7 0 0 0
Cursusmaterialen 19 72 5 2 0 1
Rollenspel
gespreksvaardigheden

18 64 10 7 0 0

Bespreking casussen 15 66 11 2 1 4
Presentatie beleid
Amsterdam

21 60 15 1 1 1

Bespreking thuisopdracht 5 47 22 5 0 20
Thuisopdracht 2 45 31 1 1 20

Kennisoverdracht
Gevraagd naar een oordeel over de kennisoverdracht tijdens de training antwoordt 93% hierover
tevreden te zijn (43% is “zeer tevreden”).
De vier geïnterviewde respondenten vonden het onderdeel kennisoverdracht islam “boeiend” en
“interessant”. Twee van de vier merken echter op dat er teveel informatie en onvoldoende
onderbrekingen waren in dit onderdeel. De andere twee respondenten zijn het hier niet mee eens: “Ik
ben van mezelf een doe-mens, maar het kostte me geen moeite om mijn aandacht erbij te houden”.
Het oordeel van de vier geïnterviewde respondenten over het onderdeel kennisoverdracht
radicalisering is het zelfde als hun oordeel over ‘kennisoverdracht islam’. Een respondent merkt wel op
dat het jammer is dat de cursus ging over de kleine groep radicaliserende moslims. Deze respondent
had graag juist meer willen horen over gematigde moslims: “Over de groep ‘kut marokkaantjes’ zeg
maar, want daar hebben mensen in het dagelijks leven toch meer mee te maken dan met de groep
radicale moslims. Vragen die ik daarbij heb zijn: waarom vertonen zij het gedrag dat zij vertonen?
Komt hun gedrag voort uit religie, cultuur, of iets anders?”.
De vier geïnterviewde respondenten hebben het onderdeel ‘radicalisering op de werkvloer’ niet allen
als apart trainingsonderdeel herkend. Dit maakt het lastig om hierover een oordeel te hebben. Twee
van de geïnterviewden stellen dat zij geen aansluiting zien wat betreft dit onderwerp met hun eigen
werk. Een van hen merkt echter op dat de informatie wel interessant is met betrekking tot de cliënten.

Cursusmaterialen
Over de cursusmaterialen is 92% van de respondenten tevreden (20% is “zeer tevreden”). De vier
geïnterviewde respondenten merken op dat de syllabus erg dik is en veel informatie bevat. Een
respondent is van mening dat hierdoor teveel informatie wordt aangeboden, wat niet uitnodigt tot
lezen. De andere drie respondenten vinden deze informatie wel uitnodigend, overigens niet om ‘in een
keer’ te lezen, maar als naslagwerk. De filmpjes vond men unaniem zeer informatief.

8
Vanwege afrondingen tellen de percentages niet altijd precies op tot 100.
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Rollenspellen
Ruim 80% van de respondenten is tevreden over de rollenspellen gespreksvaardigheden (18% is “zeer
tevreden”). Tien procent is niet tevreden/niet ontevreden en zeven procent van de respondenten is
ontevreden.
Over de rollenspellen zijn de geïnterviewde respondenten niet positief: ze sloten inhoudelijk niet aan
bij de praktijk en het is lastig om samen met collega’s serieus een rollenspel te spelen zonder dat het
gekunsteld wordt. “Het blijven toch altijd collega’s die iemand nadoen”. Over de gesprekstechnieken
zegt een respondent dat deze goed waren om te leren hoe je iets kan zeggen zonder te oordelen.

Casussen
De bespreking van de casussen wordt door de respondenten positief beoordeeld. Ruim 80% is tevreden
(15% is “zeer tevreden”). Ruim tien procent van de respondenten is niet tevreden/niet ontevreden en
vier procent van de respondenten heeft “niet van toepassing” ingevuld. De overige respondenten zijn
niet tevreden (drie procent).
De filmpjes, aan de hand waarvan de casussen werden gepresenteerd, worden door de vier
geïnterviewde respondenten heel positief beoordeeld. “De filmpjes voegden wat toe aan het geheel,
zowel qua inhoud als qua vorm. Het maakte de theorie levendiger en de filmpjes waren goed als
afwisseling met de vertelde informatie”. Een respondent meldt dat sommige filmpjes behalve
verbazing ook schrik oproepen: “Voor mij was het ook een bevestiging van hoe bizar radicalisering kan
zijn”.

Beleid gemeente
De presentatie van het beleid van de gemeente Amsterdam is bij ruim 80% van de respondenten in
goede aarde gevallen. Zij waren hierover tevreden (60%) of zeer tevreden (21%). Bijna alle andere
respondenten zijn over dit onderdeel van de training niet tevreden/ niet ontevreden.
De vier geïnterviewde respondenten oordelen wisselend over de presentatie van het beleid door de
gemeente Amsterdam. Drie respondenten vonden de presentatie zonder meer nuttig en informatief.
Een respondent vond de uitvoering van de presentatie in orde, maar de inhoud minder informatief,
omdat het veel overlap vertoonde met het trainingsprogramma. De respondenten vinden het fijn dat ze
door de presentatie een concrete plek/telefoonnummer hebben waarmee zij in voorkomende gevallen
contact zouden kunnen opnemen. “Ook vind ik het handig dat ik nu een kaartje in m’n portemonnee
heb met een concreet telefoonnummer erop. Daar zou ik ook wel gebruik van maken als ik iets zou
constateren bij een cliënt. Bijvoorbeeld als een cliënt dreigt met geweld”.

Thuisopdracht
De thuisopdracht ‘scoort’ minder goed: Bijna de helft van de respondenten is hier tevreden over. 20%
van de respondenten geeft aan dat deze vraag niet van toepassing is op hun training. Twee procent is
ontevreden. 30% van de respondenten is niet tevreden/niet ontevreden. De tevredenheid over de
bespreking van de thuisopdracht is ongeveer gelijk aan deze uitkomsten.
Twee van de vier geïnterviewde respondenten zijn positief over de thuiswerkopdracht. De opdracht
zette aan tot nadenken over de vraag hoe je zou kunnen omgaan met iemand die radicaliseert. De
andere twee respondenten zijn niet positief. Zij vonden dat de opdracht niet aansloot bij de
werksituatie. Een van hen merkt overigens op dat het gesprek dat ontstond naar aanleiding van de
thuisopdracht wel heel nuttig was.

Aan de geïnterviewden is tot slot gevraagd of de training goed aansloot bij hun verwachtingen. Bij drie
van de vier geïnterviewden is dit het geval: “Ik heb meer geleerd over radicalisering en ook hoe ik op
dingen kan letten in de praktijk”. Een respondent had het introductiemailtje verkeerd begrepen en
aldus andere verwachtingen van de training. Een respondent vond dat de training weliswaar goed
aansloot op de verwachtingen, maar dat signalering van en omgang met radicalisering bij deze
doelgroep lastig blijft. Hierbij verwijst de respondent expliciet naar de lastig te trekken grens tussen
een psychiatrisch probleem en radicalisering.
De vier geïnterviewde respondenten kregen de vraag voorgelegd naar het belangrijkste dat ze uit de
training hebben meegenomen. Alle vier geïnterviewden noemen ‘meer kennis’ (over de islam en
radicalisering) als belangrijkste opbrengst. “Ik kan zaken met betrekking tot de islam nu beter
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begrijpen en ik voel me gestimuleerd om nog meer over het onderwerp te gaan lezen”. Daarnaast
noemt een geïnterviewde dat hij zich meer bewust is geworden dat radicalisering patiënten nog
kwetsbaarder kan maken dan ze al zijn.

3. Aanpak van de training

In onderstaande tabel is het oordeel van de respondenten over de organisatie en werkwijze van de
training op diverse onderdelen weergegeven.

Oordeel over de organisatie en werkwijze van de training in procenten9

Zeer
tevreden

Tevreden Niet
tevreden /
niet
ontevreden

Ontevreden Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Organisatie van de training 37 57 5 1 0 0
Werkvormen van de trainer 39 52 7 2 0 0
Deskundigheid van de trainer 62 33 4 0 1 0
Mogelijkheden eigen inbreng 35 58 6 1 0 0
Antwoorden van de trainer
op vragen van cursisten

41 53 3 3 0 0

Bespreking van de casussen 15 68 9 5 2
Aansluiting van de training
op de praktijk

14 46 34 2 2 2

Onderlinge uitwisseling
tussen de cursisten

15 71 12 1 0 0

Balans tussen informatie,
uitwisseling en oefening

18 67 11 2 1 0

Organisatie
Gevraagd naar de tevredenheid over de organisatie van de training, antwoordt 94% hierover tevreden
te zijn ( 37% is “zeer tevreden”). Een respondent is ontevreden. De overige respondenten zijn niet
tevreden/niet ontevreden.
Drie van de vier geïnterviewde respondenten zijn tevreden over de informatievoorziening voorafgaand
aan de training. Een respondent meldt dat hij “vrijwel geen informatie” voorafgaand aan de training
heeft ontvangen. Alle vier de respondenten zijn tevreden over de informatievoorziening tijdens de
training. “De trainer was duidelijk in wat er stond te gebeuren, maar was tevens flexibel in het
programma”.

Werkvormen
De werkvormen van de trainer zijn in zeer goede aarde gevallen bij de respondenten. 90% is tevreden
(39% is “zeer tevreden”).
De werkvormen van de trainer worden door de vier geïnterviewde respondenten positief beoordeeld.
Dit oordeel heeft zowel betrekking op de wijze waarop de trainer de werkvormen uitvoerde - “Hij deed
het op een leuke en grappige manier, waardoor je beter gaat luisteren dan wanneer hij dit niet zou
doen” – als op de afwisseling tussen de verschillende werkvormen. Een respondent merkt op dat het
informatiegedeelte iets te lang was en meer afwisseling wenselijk was geweest.
De werkvormen die de geïnterviewde respondenten het meest aanspraken zijn de filmpjes en de
kennisoverdracht, voornamelijk omdat beiden heel concreet waren. De rollenspellen worden door de
geïnterviewde respondenten als het minst aansprekend beoordeeld.

9
Vanwege afrondingen tellen de percentages niet altijd precies op tot 100.
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Deskundigheid
Door de respondenten wordt de deskundigheid van de trainer zeer positief beoordeeld. Maar liefst 95%
is tevreden (62% is “zeer tevreden”).
De geïnterviewde respondenten zijn ook positief over de deskundigheid van de trainer. Dit oordeel
betreft zowel de inhoudelijke aspecten van de training, als de werkvormen. “De trainer kwam over als
iemand die goed wist waar hij over praatte. Hij gaf op een duidelijke manier antwoord op de vragen
en nam hier ook tijd voor. Vragen waar op het moment van stellen geen tijd voor was, onthield hij en
pakte hij later weer op”.

Responsiviteit
Volgens bijna alle respondenten waren er voldoende mogelijkheden voor eigen inbreng van de
cursisten: 93% is hier tevreden over.
Drie van de vier geïnterviewde respondenten zijn positief over de ruimte voor eigen inbreng, vragen en
discussie tijdens de training. Een respondent stelt dat er weliswaar ruimte was om vragen te stellen,
maar dat de trainer de deelnemers meer had kunnen prikkelen tot discussie zodat de deelnemers zelf
meer over een onderwerp gingen nadenken.
94% van de respondenten is tevreden over de antwoorden op vragen van cursisten. Gevraagd naar de
tevredenheid over de bespreking van de casussen geeft 84% van de respondenten dat zij hierover
tevreden zijn (15% is “zeer tevreden”).

Aansluiting op de praktijk
Hoe oordelen de cursisten over de aansluiting van de training op de praktijk? Deze is naar
tevredenheid, zo stelt 60% van de respondenten. Een derde van de respondenten is niet tevreden/niet
ontevreden over de aansluiting.
Twee van de vier geïnterviewde respondenten vinden dat de trainingsinhoud goed aansluit op de
praktijk. Zij geven aan dat zij weliswaar (nog) niet met radicalisering te maken hebben, maar dat zij
zich wel kunnen voorstellen dat dit in de toekomst zal gebeuren. “Ik heb van de cursus geleerd hoe ik
alert kan zijn op radicalisering. Je hebt als hulpverlener voelsprieten voor allerlei zaken, en nu heb ik
er als het ware een extra voelspriet bij gekregen. Ik kan deze voelspriet mogelijk inzetten in
gesprekken met de vrouwen waar ik mee spreek tijdens mijn werk”. De andere twee respondenten
vinden de aansluiting tussen theorie en praktijk minder goed gelukt in de training. “Verder heb ik meer
geleerd over het herkennen van radicalisering dan over het omgaan hiermee. In de werkpraktijk zou
juist het omgaan met radicalisering van pas kunnen komen. Dit kwam helaas in de rollenspellen niet
goed uit de verf”.

Onderlinge uitwisseling
87% van de respondenten is tevreden over de onderlinge uitwisseling tussen de cursisten.
De sfeer in de groep wordt ook door de geïnterviewde respondenten als goed beoordeeld. Iedereen kon
z’n zegje doen en er heerste een veilige sfeer. Een van de respondenten merkt op dat het leuk was dat
er enkele mensen bij de training waren die men nog niet kende en die bovendien andere functies in de
zorg verrichten. “Het was goed om zaken ook vanuit hun invalshoek te horen”.

Balans
De balans tussen informatie, uitwisseling en oefening tijdens de training is goed, zo stelt 86% van de
respondenten.
De geïnterviewde respondenten zijn over deze balans ook tevreden. “De dagen gingen snel voorbij, wat
een teken is dat het goed in evenwicht was allemaal”. Een respondent herhaalt wat hij eerder heeft
opgemerkt, namelijk dat er op de eerste dag iets te veel informatie achter elkaar gegeven werd.
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5 Evaluatie: doelbereik

Om na te gaan of de doelen van de training zijn bereikt is aan de 98 respondenten en aan de vier
geïnterviewden een aantal vragen voorgelegd. Telkens is gevraagd of de training heeft bijgedragen aan
een van de doelen van de training. Hieronder is een en ander eerst in een tabel weergegeven:

Oordeel over het doelbereik van de training in procenten10: “Training heeft bijgedragen aan
verbetering van….”

Zeer veel Veel Gemiddeld Weinig Niets Niet van
toepassing

Kennis van de islam – invloed
op jongeren

28 43 19 7 2 1

Kennis over radicalisering bij
moslimjongeren

15 55 24 4 1 0

Bewustwording eigen
denkbeelden en houding

12 43 32 9 3 1

Kennis over leefsituatie
islamitische jongeren

14 40 35 8 2 1

Vaardigheden herkennen
radicalisering bij jongeren

5 46 40 6 1 1

Netwerk voor ondersteuning
bij herkennen en omgaan
radicaliserende jongeren

2 44 43 7 1 3

Vaardigheden omgaan met
vragen mbt religieuze
achtergrond jongeren

4 40 43 11 2 0

Kennis over extreemrechtse
radicalisering

7 33 22 20 10 7

Vaardigheden omgang met
radicaliserende jongeren

4 22 54 16 2 1

Kennis over
radicaliseringsprocessen op
de werkvloer

4 17 41 21 7 9

Mogelijkheden om
radicalisering te voorkomen

2 18 54 18 4 3

Anders 6 10 12 2 4 65

Kennis
70% van de respondenten geeft aan (zeer) veel kennis over de islam te hebben opgedaan en de wijze
waarop deze van invloed kan zijn op jongeren. Negen procent van de respondenten zegt weinig tot
geen kennis te hebben opgedaan.
Nog eens 70% van de respondenten heeft (zeer) veel kennis over radicalisering bij moslimjongeren
opgestoken. De kennis over de leefsituatie van jongeren met een islamitische achtergrond is bij 55%
van de respondenten (zeer) veel toegenomen. 40% procent van de respondenten meldt bovendien dat
hun kennis over extreemrechtse radicalisering (zeer) veel is toegenomen. De kennis over
radicaliseringsprocessen op de werkvloer nam wat minder toe, te weten (zeer) veel bij 21% van de
respondenten.
Zoals al eerder is aangegeven, stellen ook de geïnterviewden dat zij specifieke kennis opgedaan
hebben die zij voorafgaand aan de training nog niet hadden.

10
Vanwege afrondingen tellen de percentages niet altijd precies op tot 100.
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Bewustwording
Volgens 55% van de respondenten heeft de training bijgedragen aan een verbetering van de
bewustwording van de eigen denkbeelden en houding tegenover moslims/radicalisering. 29% van de
respondenten vond dat de training hier weinig tot niets aan had bijgedragen.
Gevraagd of door de trainingen bepaalde opvattingen van de geïnterviewde respondenten zijn
veranderd, antwoorden alle vier dat dit niet (wezenlijk) het geval is. “Ik ben me nog meer gaan
verbazen over het geloof dan dat ik al deed, maar verder is er niks veranderd”.
Ook de houding van de geïnterviewde respondenten is door de training niet veranderd. “Ik ben altijd al
respectvol naar mensen toe”.

Vaardigheden
De helft van de respondenten vindt dat hun vaardigheden in het herkennen van radicalisering bij
jongeren (zeer) veel verbeterd zijn door het volgen van de training. Ruim een kwart stelt dat ook hun
vaardigheden in de omgang met radicaliserende jongeren (zeer) veel verbeterd is. De helft van de
respondenten vindt dat hun vaardigheden in deze een klein beetje zijn toegenomen.
Op de – bredere - vraag of de vaardigheden in het omgaan met vragen of conflicten die te maken
hebben met de religieuze achtergrond van jongeren verbeterd zijn, antwoord bijna 45% dat dit (sterk)
verbeterd is.
De geïnterviewde respondenten zijn het erover eens dat de training heeft gezorgd voor meer
vaardigheden in het herkennen van radicalisering. Wat betreft de omgang met radicalisering: hierover
is men minder stellig. Dit is, zo stelt een van de geïnterviewden, echter vooral ingegeven door het
gebrek aan ervaring met het onderwerp in de praktijk.
20% van de respondenten is (zeer) tevreden over de verbetering van hun mogelijkheden om
radicalisering te voorkomen. Ongeveer de helft van de respondenten is hierover niet tevreden/niet
ontevreden. Een klein kwart van de respondenten is (zeer) ontevreden hierover.

Netwerkvorming
Over de bijdrage van de training aan netwerkvorming rondom ondersteuning bij het herkennen en
omgaan met radicaliserende jongeren is bijna de helft van de respondenten (zeer) tevreden. De
meeste andere respondenten zijn niet tevreden/niet ontevreden.

De respondenten hebben de mogelijkheid gekregen om naast de hierboven besproken doelen van de
training zelf aan te geven waaraan de training voor hen heeft bijgedragen. Acht respondenten hebben
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Vier van hen noemen een verbetering door de kennis die zij
tijdens de training hebben opgedaan (“duidelijkheid over het verschil tussen orthodoxie en
radicalisering”) en drie meldden alerter of bewuster te zijn geworden. Een respondent noemt de
gespreksvoering “zeer verhelderend”.

Onderwerp gemist?
Hebben de respondenten een onderwerp of een onderdeel in de training gemist? Desgevraagd menen 20
respondenten dat dit voor hen opging. Als meest gemiste onderwerp wordt genoemd: rechts-
extremistische radicalisering (zeven maal). Meer informatie (over bijvoorbeeld de islam) is drie maal
genoemd, evenals een (betere) aansluiting op de praktijk (‘de echte wereld’). Twee respondenten
misten informatie over een sociale kaart en richtlijnen voor professionals wat betreft omgaan met
radicalisering en een respondent miste aandacht voor “racisme en angst(valligheid) voor de islam op
de werkvloer”. Vier respondenten tot slot, hadden een specifieke andere vraag waarop zij een
antwoord hadden gewild.
Twee van de vier geïnterviewde respondenten antwoorden desgevraagd dat ze iets in de training
hebben gemist. De ene respondent had meer willen horen over gematigde moslims en motieven voor
bepaald gedrag en de andere respondent had graag nog meer informatie gewild die was toegesneden
op de eigen afdeling, maar weet tegelijkertijd ook niet goed hoe dit had gekund. De andere twee
respondenten hebben niets gemist.
Gevraagd of meer of minder aandacht aan bepaalde onderwerpen had moeten worden besteed
antwoorden twee van de vier geïnterviewde respondenten dat dit niet het geval is. Een respondent
vindt de aansluiting van de training op de praktijk niet goed, maar vond de training wel nuttig. De
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tweede respondent stelt dat de rollenspellen minder aandacht hadden moeten krijgen: “Voor mij is
theoretische informatie genoeg. Dat ga ik vanzelf toepassen in de praktijk”.
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6 Conclusies van onderzoekers en trainer

De algemene indruk van de onderzoekers op basis van de observaties is dat de training zowel
inhoudelijk, qua structuur en opbouw, als in didactisch opzicht goed is van kwaliteit.

Inhoudelijke kennis
De trainer beschikt over voldoende inhoudelijke kennis over islam en radicalisering. Op (slechts) enkele
punten zou de inhoud nog wat meer genuanceerd of aangescherpt kunnen worden. Zo is de uitspraak
dat islamitische radicalisering meer te vergelijken is met linkse dan met rechtse radicalisering feitelijk
niet correct, evenals de vergelijking van de shariagedachte met de theocratiegedachte. Wat eveneens
feitelijk onjuist is, is de vergelijking van Bin Laden met Takfir wa’l hizjra. Een paar keer werd gevraagd
naar de grens tussen radicalisering en godsdienstwaanzin: wat te doen met iemand die zich voor God of
profeet opgeeft? Hebben wij hier met een psychopaat of met een radicaliserend iemand te maken? De
trainer had moeite deze vraag te beantwoorden; hier werd duidelijk de grens van zijn kennis bereikt11.
Maar het gaat om enkele uitzonderingen op de regel.
De inhoud sloot volgens de beoordelaars goed aan bij het kennisniveau van de deelnemers en bood niet
te weinig, maar ook niet te veel informatie. Wel duurde het onderdeel kennisoverdracht vrij lang,
waarbij voornamelijk de trainer aan het woord was. Hier zou wat meer interactie of afwisseling met
beeldmateriaal, zoals in andere onderdelen van de cursus, gewenst zijn. Dit oordeel sluit aan bij dat
van enkele van de geïnterviewde cursisten.

Didactische kwaliteit
Over de didactische kwaliteit van de trainer is het oordeel positief. Met name in het tweede deel van
de cursus was sprake van een goede afwisseling tussen het gesproken en geschreven woord, presentatie
van beeldmateriaal en oefening. Na introductie van een nieuw thema, een filmpje, rollenspel etc.
vroeg de trainer steevast om reacties. Deelnemers stelden ook tussendoor vaak vragen, waarop de
trainer altijd meteen reageerde, zonder overigens de algehele lijn en structuur uit het oog te
verliezen. De trainer liet de deelnemers ook geregeld onderling doorpraten. Vaak hoefde hij dan
vervolgens alleen maar licht te corrigeren, punten op de i te zetten of op een hoger abstractieniveau
samen te vatten. Met andere woorden: ook van de mogelijkheden van onderling leren maakte hij
gebruik. De sfeer in de training werd eveneens als goed beoordeeld. De deelnemers voelden zich
zichtbaar op hun gemak, er was voldoende ruimte en veiligheid in de groep om dingen te zeggen. Er
was ook ruimte voor negatieve emoties en gedachten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de
huiswerkopdracht of nabespreking van de eerste dag. In het interview met de trainer kwam het (belang
van een) positief klimaat en veiligheid in de groep eveneens aan de orde. Hij lijkt er goed in te slagen
een dergelijk klimaat te realiseren, gegeven ook het feit dat deelnemers hem geregeld een boekje
opendoen over interne problemen in de organisatie en over hun zelftwijfel als professionals.

Casussen
Het bespreken van casussen aan de hand van filmpjes (van der Ven, Sumaya S., Bouchra el H.) vormde
een sterk onderdeel. Door discussie vooraf en na de getoonde fragmenten werden de deelnemers
aangezet om na te denken over de theorie uit de kennisoverdracht. De theorie ging hierdoor voor hen
leven. De getoonde filmpjes waren fragmenten uit bekende actualiteiten- en discussieprogramma’s
zoals Nova, Rondom10 en Premtime, dus stonden dichtbij de belevingswereld van de deelnemers.

Rollenspel
Het onderdeel rollenspel werd door de onderzoekers als minst beoordeeld, afgaand op de
geobserveerde cursus. Ook de vier geïnterviewde cursisten – allen deelnemers aan diezelfde
geobserveerde cursus - waren niet positief over dit onderdeel. Hier zouden de thematiek van de
training en de rol van de professionals daarin bij elkaar moeten komen, maar dit kwam onvoldoende uit

11 Een ‘ware’ gelovige; een salafi of orthodoxe moslim, gelooft dat Allah één en enig is en dat
Mohamed de zegel der profeten is. Iemand die zich voor een van hen opgeeft voldoet in ieder geval
niet aan het profiel van de (orthodoxe) moslim. Er moet wel iets aan de hand zijn met deze persoon!
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de verf. De deelnemers konden met een aantal casussen niet goed uit de voeten. Hier had meer op
ingespeeld kunnen worden, bijvoorbeeld door extra uitleg en suggesties te geven. Deels ging het ook
om (gespreks)vaardigheden waarover de betreffende cursisten al ruimschoots beschikken, zoals open
staan, luisteren, geen oordeel uitspreken. De trainer hierover: “Deze professionals hebben inderdaad
ervaring met gesprekstechnieken, maar alleen qua ziektebeelden. Ik wil ze juist ook aan het wankelen
brengen wat betreft hun eigen rol. Daarom gebruik ik in de rollenspelen na de casussen mét
ziektebeeld juist casussen zonder ziektebeelden. Want ze krijgen niet alleen te maken met cliënten,
maar ook met ouders en vrienden”. Bij andere groepen komt het meestal wel aan, aldus de trainer. Bij
de geobserveerde cursus is dat minder goed gelukt. Het betrof een van de weinige cursussen, en het
enige onderdeel daarvan, waar de vaste trainer zich moest laten vervangen door een collega. Gezien
de tevredenheid van de respondenten over dit cursusonderdeel zoals die uit de enquête bleek, was dus
wellicht sprake van een uitzondering. Hoe dan ook had, aldus de trainer, de onduidelijkheid kunnen
worden ondervangen met een scherpere inleiding en toelichting.
In het interview met de trainer komt, sprekend over veranderingen in de cursus in de loop der tijd,
naar voren dat met name het onderdeel van het rollenspel is verfijnd. De trainer speelt bijvoorbeeld
zelf niet meer de klant, maar laat dat één van de deelnemers doen. Ook stuurt hij degene die
hulpverlener speelt even naar buiten voordat het rollenspel begint en vraagt hij nu subgroepjes van
deelnemers op verschillende zaken te letten bij het observeren van het rollenspel.

Aansluiting bij de praktijk
Meer in het algemeen lijken de bevindingen er op te duiden dat de aansluiting bij de eigen
professionele praktijk wat minder uit de verf komt. Dit blijkt zowel uit de enquête als uit de
interviews. Door de vier geïnterviewden wordt naast de rollenspellen ook de thuisopdracht minder
positief beoordeeld. Ook het feit dat door hen het onderdeel ‘radicalisering op de werkvloer’ niet als
apart trainingsonderdeel is herkend is veelzeggend. Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 3 stelt de
trainer desgevraagd dat het onmogelijk is om ‘alle professionele diepte’ te hebben. Hij laat cursisten
daarom vaak zelf vragen beantwoorden, mede omdat hij vindt dat intervisie, leren van elkaar,
minstens zo belangrijk is als overdracht door de trainer.
Dat de verwachtingen ook niet meteen te hoog gespannen moeten worden maakt de trainer duidelijk in
zijn uitspraak dat de cursisten zijns inziens ‘van onbewust onbekwaam bewust onbekwaam’ zijn
geworden. De belangrijkste opbrengst is volgens hem bewustwording, bijvoorbeeld orthodox, radicaal
en puberaal gedrag kunnen onderscheiden. “De complexiteit van de thematiek is blootgelegd.
Deelnemers hebben basale inzichten gekregen, ook in hun eigen houding. Deze is daarmee nog niet
direct veranderd, maar dat kan ook niet. Daar is meer tijd voor nodig. Wat betreft de
netwerkvorming: dat moet zich nog bewijzen. Eigenlijk is er een terugkomdag nodig, ook om de
doorwerking van de training op dit punt te beoordelen”.

Syllabus
De syllabus is, althans bij de geobserveerde cursus, uitgedeeld zonder verdere uitleg over de inhoud
daarvan. Zoals ook uit de reacties in de enquête blijkt, moedigt ook de omvang niet altijd aan tot
gebruik. Volgens de trainer blijkt uit de praktijk dat cursisten ‘niet zo veel doen met
literatuurverwijzingen’, met andere woorden: op dit punt kan ook niet te veel worden verwacht. De
deelnemers zien de syllabus volgens de trainer wel als ‘verdieping’. Hij acht het van belang dat de
beleidsstukken van de gemeente er een belangrijke plaats in innemen.

Rol en verwachtingen van de gemeente
De vraag wat nu de rol van de professional is als het gaat om signaleren van en omgaan met
radicalisering kwam herhaaldelijk terug, met name tijdens de tweede dag. In de presentatie van de
gemeentelijke informatiehuishouding werd de rol van de gemeente en wat deze van de professionals
verwacht duidelijker voor de deelnemers: de gemeentelijke huishouding wil fungeren als vraagbaak en
ondersteunen door middel van netwerkvorming, onder andere door middel van
netwerkbijeenkomsten.12 De presentatie vanuit de gemeente bestond uit een nogal lange monoloog.

12
Na de trainingen hebben intussen enkele cursisten over concrete gevallen contact gezocht met het meld- en

adviespunt van de gemeente.
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Een wat meer interactieve opzet zou wellicht beter zijn. De casus die de betreffende persoon later in
de presentatie aanhaalde sloeg bijvoorbeeld goed aan.
In hoeverre sluiten doel en inhoud van de training aan op de visie op radicalisering van de gemeente
Amsterdam en op de verwachtingen van de gemeente betreffende professionalisering in het kader van
radicalisering?
Wat betreft het eerste kan gezegd worden dat in de training, waar het kennisoverdracht over
radicalisering betreft, nauw wordt aangesloten op de recente gemeentelijke nota’s dienomtrent. Zo
wordt uitgebreid ingegaan op het conceptuele kader in het Actieplan, waarin het proces van
radicalisering wordt ontleed in termen van voedingsbodem, vraag, aanbod en cognitieve opening. Ook
is gebruik gemaakt van het AIVD-schema met de vier dimensies van islamitisch radicalisme, zoals
opgenomen in het Beleidskader Informatiehuishouding Radicalisering (2006, p. 34). De thuisopdracht
had betrekking op de kenmerken van het proces van radicalisering zoals omschreven in het
beleidskader op p. 40-41.
In de trainingen dient, aldus het actieplan Amsterdam tegen radicalisering (2007), ruime aandacht te
worden besteed aan kennis over en herkenbaarheid van met name islamitische radicalisering. ‘Centraal
staan praktijksituaties en mogelijke reacties daarop. Er is veel aandacht voor eigen ervaringen van
professionals en er worden gesprekstechnieken getraind (42).’ Afgaande op deze criteria kan gesteld
worden dat ook aan de verwachtingen die de gemeente van de trainingen heeft is voldaan, zowel in de
kennisoverdracht, bespreking van casussen en rollenspellen als middels de interactieve werkwijze die
de training kenmerkte. Dat een en ander ook overwegend naar tevredenheid van de cursisten is
gebeurd werd hiervoor reeds duidelijk.
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7 Een vervolg?

68% van de respondenten zou een vervolg wensen op de training. 32 % heeft hieraan geen behoefte.

Wensen voor een vervolg
Degenen die een vervolg wensen hebben in een vervolg(training) vooral behoefte aan: het aanleren van
vaardigheden bij het omgaan met radicaliserende jongeren (door 61 respondenten genoemd13), inzicht
in mogelijkheden om radicalisering te voorkomen (59 maal), vaardigheden bij het omgaan met vragen
of conflicten die gerelateerd zijn aan de religieuze achtergrond van jongeren (54 maal) en een netwerk
voor ondersteuning bij het herkennen en omgaan met radicaliserende jongeren (51 maal).
In onderstaande tabel zijn de behoefte van de respondenten weergegeven:

Behoefte van respondenten bij een vervolg op de training (maximaal drie keuzes per respondent) in
aantallen
Behoefte Aantal
Vaardigheden in het omgaan met radicaliserende jongeren 61
Mogelijkheden om radicalisering te voorkomen 59
Vaardigheden in het omgaan met vragen of conflicten die gerelateerd zijn
aan de religieuze achtergrond van jongeren

54

Netwerk voor ondersteuning bij het herkennen van en het omgaan met
radicaliserende jongeren

51

Kennis over de leefsituatie van veel jongeren met een islamitische
achtergrond

49

Kennis van de islam en op welke manier deze van invloed kan zijn op
jongeren

45

Vaardigheden in het herkennen van radicalisering 45
Pedagogisch handelen 43
Bewustwording van eigen denkbeelden en houding 42
Kennis over radicalisering 41
Ondersteuning vanuit de organisatie van waaruit u werkt 35
Anders 35

De respondenten die ‘anders’ hebben ingevuld en hierbij een toelichting hebben gegeven blijken
behoefte te hebben aan het bespreken van praktijksituaties, een bespreking met mensen die ervaring
hebben met radicalisering op de werkvloer en kennis over de wijze waarop de islam van invloed is op
vrouwen.
Drie van de vier geïnterviewde respondenten hebben desgevraagd geen directe behoefte aan een
vervolg op de training, “hoogstens als er aandacht wordt besteed aan gematigde moslims”. Een
respondent voelt wel iets voor een opfrisdag, waarin casussen uit de praktijk kunnen worden
besproken.

Interne overdracht
Aan de respondenten is de vraag gesteld of zij van plan zijn het geleerde op de training ook binnen de
eigen instelling uit te gaan dragen. Ongeveer een derde van de respondenten antwoord hierop
ontkennend, of geeft aan dat hiervoor nog geen plannen zijn. De overige respondenten zijn dit wel van
plan, of hebben dit reeds gedaan. De meest genoemde verspreidingskanalen zijn: collega’s aanraden
om de training te volgen en collega’s wijzen op het adviespunt van de gemeente. Ook genoemd zijn:
het geven van een interne presentatie en verspreiding van de schriftelijke informatie
(cursusmateriaal).
Aan de geïnterviewde respondenten is eveneens gevraagd of zij de opgedane kennis en inzichten met
anderen, bijvoorbeeld collega’s, hebben gedeeld, of van plan zijn dit nog te gaan doen. Drie

13
De respondenten mochten bij deze vraag maximaal drie antwoordmogelijkheden aankrui42sen.
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respondenten melden dat de collega’s de training ook hebben gevolgd en dat zij er onderling over
hebben gesproken. Een respondent heeft dit niet gedaan, maar vindt het wel een suggestie om over na
te denken.

Netwerkvorming
De afdeling Informatiehuishouding van de gemeente Amsterdam legt een netwerk aan voor
ondersteuning van eerstelijnswerkers bij radicalisering. Desgevraagd antwoordt 93% van de
respondenten dat zij zo nodig de hulp van deze afdeling zouden inschakelen. Zeven procent zou dit
niet doen. De verreweg belangrijkste reden die respondenten noemen om het netwerk in te schakelen
is het feit dat het netwerk over expertise beschikt die zij zelf niet in huis hebben. Ze hopen bij het
netwerk terecht te kunnen voor advies, informatie en steun. Een enkeling heeft al contact gezocht.
Redenen om geen contact te zoeken met het netwerk zijn: men is nog niet in aanraking geweest met
radicalisering, er is voldoende expertise in huis en er moet eerst in het eigen team overleg
plaatsvinden.
Aan de geïnterviewde respondenten is de vraag voorgelegd wie zij zouden benaderen als zij vragen of
problemen hadden met betrekking tot radicalisering. De respondenten geven aan dat in eerste
instantie collega’s in aanmerking komen: “mijn leidinggevende of de behandelend arts”, “in een
patiëntenbespreking”, “onderling in het team”. In tweede instantie kan de gemeente worden gebeld,
zo vinden drie respondenten, maar alleen als men er onderling niet uitkomt. Een respondent stelt dat
hij de gemeente niet zou bellen, “tenzij de betreffende persoon geweld zou willen gebruiken”.
Volgens de trainer moet wat betreft netwerkvorming het vertrouwen tijd krijgen om te groeien.
Daartoe zijn meer contactmomenten nodig.
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Inleiding

De Informatiehuishouding Radicalisering, adviespunt voor radicalisering van de gemeente Amsterdam,
heeft als taken de signalering van radicalisering te verbeteren en netwerken van professionals en
andere relevante partijen te informeren. In dit kader hebben, in opdracht van de gemeente, drie
bureaus in 2007 en 2008 een aantal trainingen verzorgd voor eerstelijnswerkers in de stad om het
herkennen van en omgaan met radicalisering te verbeteren. Het gaat om een van de acties die de
gemeente blijkens het actieplan Amsterdam tegen radicalisering (2007) inzet om radicalisering een
halt toe te roepen en in de toekomst te voorkomen. In de trainingen wordt, aldus dit actieplan, ruime
aandacht besteed aan kennis over en herkenbaarheid van met name islamitische radicalisering.
‘Centraal staan praktijksituaties en mogelijke reacties daarop. Er is veel aandacht voor eigen
ervaringen van professionals en er worden gesprekstechnieken getraind (42).’

De reeks trainingen startte met een aantal pilots in de eerste helft van 2007. Op grond van de
ervaringen kwamen herziene versies tot stand, die vanaf de tweede helft van 2007 in uitvoering
kwamen. Om de kwaliteit en de voortgang van de trainingen te waarborgen heeft de gemeente
Amsterdam aan FORUM en het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een externe evaluatie uit te voeren.
Doel ervan is de trainingen op hun inhoud, uitvoering, bereik en effect te beoordelen alsmede te
voorzien in een vergelijking tussen de verschillende trainingen. Voorts gaat het om analyse van de
uitkomsten met het oog op relevantie voor de afdeling informatiehuishouding enerzijds en nog op te
zetten trainingen/initiatieven anderzijds.
Het onderzoek heeft betrekking op drie trainingen, te weten van docenten en leidinggevenden in het
onderwijs door ICP Advies, van jeugdhulpverleners door adviesbureau Van de Bunt en van
jongerenwerkers door Academica Islamica/Practica. Voor elke training is apart verslag gedaan. Het
onderzoek naar de trainingen van Van de Bunt en ICP Advies is afgerond met een overzichtsrapportage
met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, vergelijking van de trainingen, beoordeling
ervan op grond van de visie en verwachtingen van de gemeente Amsterdam, en conclusies en
aanbevelingen ten behoeve van voortzetting van het gemeentelijk beleid op dit dossier. Het onderzoek
naar de training van Academica Islamica vond later plaats en kon niet in de overzichtsrapportage
worden meegenomen.

Voor u ligt het verslag van de training voor jongerenwerkers die verzorgd is door Academica
Islamica/Practica in de periode november 2007 t/m januari 2009. In totaal vonden in deze periode vijf
trainingen plaats voor jongerenwerkers. Een daarvan (de geobserveerde training) werd door
voornamelijk stagiair jongerenwerkers bezocht.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is informatie opgenomen over de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 gaat over de beoogde
doelgroep van de training, de werkwijze bij de werving van cursisten en het behaalde bereik, zowel in
aantal als in spreiding over functies en stadsdelen. In hoofdstuk 3 wordt doel, inhoud en aanpak van de
training geschetst. De daarop volgende drie hoofdstukken hebben betrekking op de evaluatie. De vraag
hoe de cursisten de inhoud en aanpak beoordeelden wordt beantwoord in hoofdstuk 4, hun oordeel
over de opbrengst is te vinden in hoofdstuk 5. Tot welke gevolgtrekkingen de onderzoekers en de
trainer komen op basis van de bevindingen valt te lezen in hoofdstuk 6. De gedachten over een vervolg
van zowel cursisten als cursustrainer staan genoteerd in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 bevat de
slotconclusies op grond van de evaluatie.
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1 Onderzoeksopzet

Het evaluatieonderzoek omvat een proces- en uitkomstenevaluatie van de training.

1. Vraagstelling proces- en uitkomstenevaluatie

De procesevaluatie betreft de overgedragen inhoud en de uitvoering van de trainingen.
De uitkomstenevaluatie richt zich op het bereik en de effecten ervan.

De overgedragen inhoud:
- Wat is de doelstelling van de trainingen en hoe krijgt deze inhoudelijk vorm?
- Sluit deze inhoud aan bij de (professionele) belevingswereld van de cursisten?
- Sluiten doel en inhoud aan op de visie op (professionalisering in het kader van) radicalisering

van de Gemeente Amsterdam en op de verwachtingen die de gemeente van de trainingen
heeft?

De uitvoering:
- Hoe zijn de trainingen te kenmerken naar methodiek, vorm van overdracht en organisatie?
- Zijn de trainingen op deze punten toereikend in de ogen van trainers en cursisten?

Het bereik:
- Hoe zijn de beoogde doelgroepen te kenmerken?
- Hoe verliep de werving?
- Wat is het bereik onder de beoogde doelgroepen, zowel absoluut als relatief?
- Is er sprake van tussentijdse drop-out?

Effecten:
- Bereiken de trainingen de beoogde doelen (afgemeten aan de doelen die de organisaties zelf

hebben geformuleerd en de ervaringen van de trainers en cursisten/de door hen
gerapporteerde leereffecten)?

- Sluiten de trainingen naar doelen, inhoud en werkwijze aan bij de mogelijkheden en
verwachtingen van de cursisten? Is er nadere differentiatie nodig, bijvoorbeeld naar het
professionele en managementniveau?

Indirect:
- Is er sprake van een verbeterde netwerkvorming onder de deelnemers?
- En van een verbeterde netwerkvorming tussen de gemeente en de betrokken partijen, die

voorwaarde is voor een betere uitwisseling indien zich problemen voordoen?
- In hoeverre is een verbetering van de signaleringsfunctie te verwachten?

2. Werkwijze

De proces- en uitkomstenevaluatie behelst de integrale observatie van een van de trainingen van
Academica Islamica/Practica door beide projectleiders van het onderzoek, aangevuld met een
assistent-onderzoeker. Van de observatie van beide cursusdagdelen is uitgebreid verslag gedaan.
Verder noteerden de aanwezige onderzoekers achteraf, onafhankelijk van elkaar, hun evaluaties op
grond van de observaties. Waar opportuun worden de betreffende bevindingen vermeld.
Aan de cursisten van de drie trainingen die na de zomer van 2008 plaatsvonden is per email een
internetenquête voorgelegd. De volgende onderwerpen komen in de internetenquête aan de orde:

 Introductievragen en achtergrondkenmerken
 verwachtingen vooraf
 tevredenheid over diverse programmaonderdelen en organisatie van de training



4

 bijdrage van de training aan kennis, bewustwording, vaardigheden, pedagogisch handelen en
netwerkvorming rondom radicalisering

 aansluiting op behoeften
 toepasbaarheid van de training in de dagelijkse praktijk
 wensen voor een eventueel vervolg.

Een integrale versie van de internetenquête is opgenomen in Bijlage I.
Naast de internetenquête vond na afloop van de geobserveerde training een groepsinterview plaats
met vier van de cursisten over hun opvattingen en verwachtingen vooraf en hun ervaringen met en
beoordeling van de training. Ook projectleider/trainer Mohammed Cheppih is na afloop van de training
geïnterviewd. De betreffende topiclijsten zijn opgenomen in Bijlagen II en III.
Ten slotte hield het onderzoek analyse in van de over de trainingen beschikbare documentatie1,
evenals van de voor weging van de bevindingen relevante (beleids)teksten.

1 Documentatie van Academica Islamica/Practica: Offerte trainingenreeks jongerenwerkers; programmaboekje van
de geobserveerde training; powerpointpresentatie ‘Workshop Islam’ door Mohammed Cheppih en Hicham Darif;
evaluatieformulier.
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2 Werving en bereik van de training

In dit hoofdstuk wordt de doelgroep van de trainingen van Academica Islamica/Practica omschreven,
en wordt ingegaan op de aanpak van de werving en het gerealiseerde bereik van de training.

1. Werving

Jongerenwerkers vormen de doelgroep van de training van Academica Islamica/Practica. De werving
verliep moeizaam. Volgens Mohammed Cheppih is dit de moeilijkst te bereiken doelgroep.
Jongerenwerkers hebben lastige werktijden en het zijn individualisten: “losse cellen, … iedereen
doet een beetje zijn eigen ding”. Er is in één geval ook sprake geweest van miscommunicatie,
waardoor een groep niet op de afgesproken dag kwam opdagen.
Hoe is de werving verlopen? Cheppih: “We hebben gemaild, brieven verstuurd en nog een keer
nagebeld. De instellingen waren wel enthousiast, maar de communicatie was lastig, het duurde
allemaal heel lang. Er is met 7 à 8 instellingen contact geweest. Daar zijn 5 groepen uit ontstaan,
elk van gemiddeld 10 personen”. Er moest al met al zeer veel energie in de werving worden
gestoken. De belangrijkste oorzaken zijn volgens Cheppih dat mensen niet wisten wat te
verwachten; ook was er in het begin sprake van wantrouwen. “Bijvoorbeeld inSlotervaart dachten
mensen, naar aanleiding van trainingen van anderen die blijkbaar niet zo aansloegen, ‘ze doen
maar wat’”. Cheppih vind de aanpak van de werving een verbeterpunt: volgende keer zou hij betere
afspraken maken over wie doet wat. Gevraagd naar de rol van de gemeente antwoordt hij dat de
gemeente en stadsdelen sturender zouden kunnen optreden, mensen bij elkaar roepen en wijzen op
het belang van de training, los van wie de training geeft. De werving zal volgens Cheppih wel steeds
soepeler verlopen. Via mond-op-mond reclame is er nu veel interesse om de training te volgen.
De organisaties die hebben deelgenomen aan de training zijn Kansweb, Streetcorner Work, Connect,
in Oost een gemixte groep en in Bos en Lommer eveneens. Gevraagd naar het type jongerenwerkers
dat wel/niet is bereikt antwoordt Cheppih dat het ‘een mix’ is geworden. “Maar we hebben
gemerkt dat het in ieder geval het meest actieve en geïnteresseerde deel van de jongerenwerkers
is geweest die we hebben bereikt. De eerste groep, in de Baarsjes, was bijvoorbeeld een hele
kritische en zichzelf actief opstellende groep. De training duurde vier dagen en iedereen bleef! De
jongerenwerkers vormden zelf ook een etnische mix”. De ‘oudere garde’, autochtone werkers die al
langer meedraait, en wellicht minder gemotiveerd is voor vernieuwing, is minder bereikt.

Hoe hebben de cursisten over de training gehoord en waarom waren zij hierin geïnteresseerd? Het
groepsinterview met vier van de cursisten biedt hier enig zicht op. De respondenten hebben via hun
werkgever/stageplaats over de training gehoord. Zij kregen de training aangeboden vanuit het
jongerencentrum waar zij werkzaam zijn. Een van de cursisten hoorde via een van de andere cursisten
voor het eerst van de training. De motivatie om zich op te geven voor de training was tweeledig. Men
wilde meer over het onderwerp te weten komen ‘om dieper op het thema in te gaan’, en men was
nieuwsgierig.
De vier geïnterviewde respondenten hadden weinig specifieke verwachtingen van de training.
“Radicalisering is een nieuw onderwerp. Ik was benieuwd wat het is”. Een respondent meldt dat hij in
het algemeen graag nieuwe dingen leert. Een andere cursist ziet de training als aanvulling op zijn
basisopleiding. Hij heeft meerdere trainingen en cursussen gevolgd ter verdieping van zijn algemene
kennis.

2. Bereik

In totaal hebben 50 personen een van de trainingen gevolgd. Er was geen sprake van uitval tijdens de
trainingen, aldus de geïnterviewde trainer.
Voor een nadere beschrijving van de groep deelnemers kan gebruik worden gemaakt van de gegevens
uit de internetenquête. Deze enquête is verstuurd naar 28 cursisten, te weten de cursisten van drie
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van de vier trainingen van na de zomer van 20082 waarvan een mailadres beschikbaar was. Na een
herinneringsmail kwam het aantal respondenten op 12. Aan zeven cursisten (van de laatste,
geobserveerde training) is de enquête aan het einde van de training op papier uitgedeeld. De enquête
is daarmee ingevuld door in totaal 19 personen. Op het totaal van 35 met de enquête bereikte
cursisten betekent dit een respons van 54,3%. Naar opgave van Mohammed Cheppih zijn met de laatste
vier trainingen in totaal 40 cursisten bereikt. Dit betekent dat 48% van alle nazomerse cursisten de
enquête heeft ingevuld.

Aan de hand van de informatie uit de enquête ontstaat het volgende beeld van de achtergrond van dit
deel van de cursisten.
Tweederde van hen is man; een derde is vrouw. Tweederde van de respondenten is 35 jaar of jonger,
een kwart is tussen de 36 en 45 jaar oud en een persoon is ouder dan 45 jaar.
Acht van de 19 respondenten geeft aan dat zijn/haar functie ‘hoofdzakelijk uitvoerend’ is. Vijf van de
19 respondenten heeft een ‘hoofdzakelijk leidinggevende’ functie. Zes respondenten zijn nog in
opleiding en werkzaam als stagiair.
De grootste beroepsgroep bij de respondenten wordt gevormd door de jongerenwerkers (negen
personen). Daarnaast zijn er vijf straathoekwerkers, drie opbouwwerkers en een hulpverlener. Twee
personen hebben bij deze vraag ‘anders’ ingevuld. Het gaat om een ambtenaar jeugd en om een
sociaal-cultureel werker.

Zoals gezegd zijn ook vier cursisten geïnterviewd. Alle vier geïnterviewden zijn jongerenwerker. Onder
hen zijn twee stagiaires. De geïnterviewden zijn werkzaam bij een jongerencentrum. Alle vier de
geïnterviewden zijn (Marokkaanse) mannen.

De 19 respondenten van de (internet) enquête zijn werkzaam in diverse delen van de stad. Veel van de
respondenten zijn werkzaam in meerdere stadsdelen.
Oost/Watergraafsmeer is het stadsdeel waarin de meeste respondenten werken (namelijk 12). De
andere stadsdelen worden veel minder genoemd. Vier respondenten zijn werkzaam in Zeeburg en in de
andere stadsdelen zijn slecht drie of minder respondenten werkzaam. Zie onderstaande tabel voor een
overzicht.

Stadsdeel aantal
Oost-Watergraafsmeer 12
Zeeburg 4
Bos en Lommer 3
Osdorp 3
Amsterdam-Noord 2
Slotervaart 2
Amsterdam Zuidoost 1
Geuzenveld/Slotermeer 1
TOTAAL3 28

2
De cursisten van de eerste training, die plaatsvond eind 2007-begin 2008, zijn niet benaderd vanwege de

lange periode tussen de cursus en afname van de internetenquête.
3

Omdat de respondenten kunnen aangeven in meer dan één stadsdeel werkzaam te zijn telt het totaal aantal

op tot meer dan 19 (namelijk 28).
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3 Inhoud en uitvoering van de training

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord naar de doelstellingen van de trainingen en hoe deze
inhoudelijk vorm krijgen. Vervolgens komt aan de orde hoe de trainingen zijn te kenmerken naar
methodiek, vorm van overdracht en organisatie.

1. Doel en inhoud

Doel van de training
Het doel dat de gemeente Amsterdam, opdrachtgever van de trainingen, in algemene zin voor ogen
staat is om bij eerstelijnswerkers het herkennen van en omgaan met radicalisering te verbeteren.
De doelstellingen van de training zijn door Academica Islamica/Practica als volgt nader omschreven:

‘Het trainen van jongerenwerkers op verschillende aspecten die betrekking hebben op de islam,
moslimjongeren in de Amsterdamse samenleving en radicaliseringsprocessen. Na het volgen van
de training:
 zijn de professionals meer bewust geworden van hun eigen denkkader, vooroordelen en

stereotype denkbeelden over moslims en moslimjongeren in het bijzonder
 hebben de professionals voldoende kennis over de culturele en religieuze identiteit van

moslimjongeren (met de focus op radicaliserende moslimjongeren)
 hebben de professionals kennis en (communicatieve) vaardigheden ontwikkeld om

radicalisering tegen te gaan (preventieve sfeer), te signaleren en handvatten gekregen om
hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan

 kunnen professionals ingezet worden bij interventies om radicalisering tegen te gaan
 is er een interdisciplinair netwerk van professionals en ambtenaren van de afdeling

Informatiehuishouding van de Gemeente Amsterdam gevormd (p. 6).’
(Bron: Omgaan met (radicaliserende) moslimjongeren. Trainingenreeks jongerenwerkers in opdracht
van de Gemeente Amsterdam, afdeling Informatiehuishouding. Amsterdam: Academica Islamica i.s.m
Practica, oktober 2007)

Inhoud van de training
In de bovengenoemde offerte van Academica Islamica/Practica aan de gemeente wordt de inhoud van
de trainingenreeks als volgt omschreven:

‘De trainingenreeks bestaat uit drie dagdelen van 4 uur en wordt gegeven aan groepen van maximaal
10 deelnemers. Voorafgaand aan de training wordt een informatieavond (op een ludieke locatie als de
moskee) georganiseerd, waarbij de deelnemers worden geïnformeerd over inhoudelijke en praktische
zaken die betrekking hebben op de training. Na afloop van de training, wordt optioneel een afsluitende
conferentie georganiseerd die uitsluitend bedoeld is voor deelnemers aan de training, waarbij
netwerkvorming en uitwisseling van ervaringen centraal staat. Onderstaand de (inhoudelijke)
uitwerking van de trainingsmodulen.

Informatieavond
Zoals gezegd worden de deelnemers tijdens de informatieavond geïnformeerd over de inhoudelijke en
praktische zaken die betrekking hebben op de training. Tegelijkertijd biedt de informatieavond aan de
trainers de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de vragen en verwachtingen van de deelnemers.
Middels een vragenlijst kunnen deelnemers aangeven welke onderwerpen voor hun van belang zijn. In
deze vragenlijst worden ook vragen gesteld die betrekking hebben op het kennisniveau (over de islam,
moslims etc.) van de deelnemers. Aan de hand van de uitkomsten van de informatieavond wordt de
inhoud van de training definitief vastgesteld. Door op deze vraaggerichte manier te werken, worden de
jongerenwerkers serieus genomen en gemotiveerd om een actieve inbreng (te blijven) leveren.
Hiernaast wordt gewezen op het feit dat deelname aan de training niet vrijblijvend is en er een actieve
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inbreng van de deelnemers wordt verwacht. In overleg met de afdeling Informatiehuishouding wordt
afgestemd wat de consequenties zijn bij absentie van deelnemers zonder geldige reden. Als huiswerk
wordt een opdracht meegegeven die deelnemers meer bewust maakt van hun eigen denkkader en
ideeën over de islam.

Trainingsmodule 1 Islam en moslims
Tijdens de eerste trainingsmodule wordt de basis gelegd voor de trainingenreeks. Er zal worden
ingegaan op de actuele situatie van de Islam en moslimgemeenschap in Nederland/Amsterdam,
met welke problematiek die te maken heeft en hoe heeft dat zover heeft kunnen komen. Tevens wordt
ingegaan op de vraag of het beleven van de islam op een zuivere manier tot radicalisering leidt.
Waarom en waarom niet? De verschillen in islambeleving en handelswijze tussen salafisten,
orthodoxen, fundamentalisten en jihadisten komen aan de orde. Deze kennis over de islam en de
diversiteit van de moslimgemeenschap is van groot belang, omdat dit de basis vormt voor het
verkrijgen van een beter en genuanceerder inzicht in de problematiek rondom radicaliserende
jongeren. Tegelijkertijd geldt dat met deze kennis, de brug naar (radicaliserende) moslimjongeren
makkelijker geslagen kan worden.
De trainingsmodule wordt afgesloten met een post-it opdracht, waarbij de deelnemers hun
persoonlijke ervaringen, onderverdeeld in de categorieën blij, boos, verdrietig en bang, met
moslimjongeren deponeren. Naast de inhoudelijke elementen wordt gewerkt aan teambuilding en een
vertrouwde sfeer binnen de groep.

Trainingsmodule 2 Radicaliseringsprocessen
Tijdens de tweede training staat het proces van radicalisering centraal, in al zijn verschillende vormen,
wat jongeren hiertoe drijft en wat de invloed van de omgeving is. Er zal dan ook aandacht besteed
worden aan extreem-rechts. Bij het bespreken van radicalisering onder moslimjongeren wordt onder
meer het onderzoek van Tillie en Slootman gebruikt.
In interactieve sessies wordt met de deelnemers besproken wat zij herkennen in de oorzaken van
radicalisering. Hiernaast wordt ingegaan op hetgeen de bronnen van de Islam zeggen over
radicalisering, welk gedrag zij wel goedkeuren en welk gedrag niet. Tenslotte komt het signaleren van
radicalisering aan de orde. Benadrukt wordt de verschillen in stadia en uitingsvormen. Er wordt
gewerkt met behulp van casussen en rollenspellen en stellingen, die aan de hand van de resultaten van
de informatieavond door de trainers bedacht worden.

Trainingsmodule 3 en 4 Omgaan met radicaliserende jongeren
De laatste twee trainingen staan in het teken van het omgaan met radicaliserende jongeren. Onder
omgaan wordt verstaan: benaderen, begeleiden én behouden. Allereerst wordt gewerkt aan de
communicatieve vaardigheden en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Beide aspecten zijn van
groot belang in de benadering, het bereiken en het behouden van de jongeren. Jongeren moeten het
gevoel krijgen dat de professionals hun begrijpen en vanuit hun positie c.q. situatie willen meedenken.
Hiernaast ligt de focus in de derde en vierde trainingsmodule op het ontwikkelen van een protocol: hoe
omgaan met radicaliserende jongeren en het in kaart brengen van het relevante netwerk. Er wordt
gewerkt met behulp van casussen en rollenspellen.

Afsluitende conferentie
De afsluitende conferentie is bedoeld als ‘nazorg’ voor de deelnemers aan de training. Deze zal worden
georganiseerd enkele weken na de laatste training en is bedoeld voor een groot aantal deelnemers
(bijvoorbeeld deelnemers van vijf groepen) die de training in een bepaalde periode heeft gevolgd. Het
uitwisselen van ervaringen onder begeleiding van experts, het volgen van workshops en
netwerkvorming zijn centrale elementen van de afsluitende conferentie (p. 7-8).’

Netwerkvorming
Omdat de gemeente Amsterdam veel waarde hecht aan netwerkvorming en kennisuitwisseling met
Amsterdamse instellingen, is er in de training ook een rol weggelegd voor de gemeentelijke
Informatiehuishouding (IHH), die tot doel heeft om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Een
vertegenwoordiger van deze gemeentelijke afdeling geeft uitleg over de aanpak van IHH en de plaats
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van de trainingen van eerstelijnswerkers daarbinnen. Voorts wordt ingegaan op de rol van vraagbaak
van IHH en de mogelijkheden van de afdeling om professionals te koppelen aan deskundigen en
sleutelfiguren uit de betrokken groepen ingeval vragen of problemen de macht en mogelijkheden van
IHH te boven gaan. De trainingen bieden voorts IHH de mogelijkheid om de deelnemers persoonlijk te
leren kennen om zodoende het benodigde vertrouwen te creëren voor signaleren, interveniëren en
netwerkvorming.

2. Organisatie en uitvoering

Organisatie
De gemeente subsidieert de trainingen; aan de deelnemende instellingen worden derhalve geen kosten
in rekening gebracht.
Er is nog geen reader beschikbaar, voor de ontwikkeling daarvan heeft het aan tijd ontbroken. Het ligt
wel in de bedoeling in de toekomst een reader samen te stellen.
De trainingen zijn gehouden in verschillende lokale jongerencentra.

Uitvoering van de training
De groep cursisten die deelnamen aan de geobserveerde training bestond hoofdzakelijk uit
(eerstejaars) stagiaires jongerenwerk. Het programma van de training zag er in het programmaboekje
als volgt uit.

Donderdag 11 December:
Informatiedag en Trainingsmodule 1 Islam en Moslims in Nederland
12.30 – 13.30 uur Kennismaking en introductie op de training
13.30 – 15.00 uur Vertonen van de film ‘Road to Guantanamo’
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.00 uur Gelegenheid tot discussie naar aanleiding van de film
16.00 – 17.00 uur Interactieve Lezing; ‘Wat is de Islam ook alweer?’

Vrijdag 12 December:
Trainingsmodule 2 Radicaliseringprocessen en
Trainingsmodule 3 Omgaan met Radicaliserende jongeren
12.30 – 13.00 uur Post-it opdracht over dilemma’s
13.00 – 13.30 uur Het jongerenwerk en het belang ervan
13.30 – 14.30 uur Het proces van radicalisering
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Casussen over Radicalisering en Rollenspel
16.00 – 17.00 uur Hoe ga ik om met radicalisering? Vaardigheden

De tweede helft van de training vond wegens persoonlijke omstandigheden van een trainer later plaats,
te weten op 30 januari 2009, en het programma van deze tweede dag is op verzoek van de cursisten
(i.v.m. vrijdaggebed) ingedikt tot 3 uur (in plaats van de geplande 4,5 uur). De laatste 20 minuten
werden besteed aan de uitleg over netwerkvorming van een functionaris van de gemeentelijke
Informatiehuishouding (zie vorige paragraaf).

Het programma laat zien dat de film ‘Road to Guantanamo’ en discussie daarover een belangrijke
plaats innam op dag 1. De film gaat over vier vrienden (Shafiq, Asif, Ruhel en Monir) uit Engeland die
elkaar in Pakistan ontmoeten voor het huwelijk van Asif. De vier bezoeken samen met een Pakistaanse
neef van Shafiq een moskee. Ze worden door de Imam aangespoord naar Afghanistan te gaan om de
mensen daar te helpen. Na een uitputtende reis komen de vrienden ’s nachts aan in Kandahar, waar
net de eerste Amerikaanse bommen beginnen te vallen. De vier komen terecht in Kabul, waar Asif ziek
wordt en ze niet verder kunnen reizen. Inmiddels willen ze zo snel mogelijk terug naar Pakistan, maar
het busje dat ze huren brengt ze juist dieper in het oorlogsgebied. Ze komen terecht tussen de
Taliban, en in de chaos worden ze gearresteerd. Na weken gevangschap worden de vier mannen
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overgevlogen naar Guantanamo, de Amerikaanse basis op Cuba. Ze worden gevangen genomen op
verdenking van banden met Mohammed Atta en Osama Bin Laden. Hoewel deze beschuldigingen al snel
ongegrond blijken, worden ze ondervraagd en gemarteld. Het duurt ruim twee jaar voor Shafiq, Asif en
Ruhel terugkeren naar hun woonplaats in Engeland. Tot op de dag van vandaag is er geen spoor van
Monir, die ze in Afghanistan zijn kwijtgeraakt. De film maakt gebruik van archiefbeelden, interviews en
gereconstrueerde scènes om hun verhaal in beeld te brengen.

Bron: http://www.a-film.nl/dvd/00001816/road_to_guantanamo_the.html

Naast de film is op beide cursusdagen aandacht besteed aan enige kennisoverdracht, te weten over
de islam, jongerenwerk en radicalisering. Bij de inleiding in de islam werd een powerpoint
presentatie gebruikt. Onderwerpen die in de presentatie aan bod komen zijn: het ontstaan en de
verspreiding van de islam, het aantal moslims wereldwijd, de vijf zuilen, bronnen van de islam,
islam in Nederland, onderscheid tussen religie en cultuur, verschillende manieren van interpretatie
van het geloof (fundamentalisten, orthodoxen, salafisten) en conclusies. Deze laatste zijn als volgt
geformuleerd:

-Een wereldreligie met veel succes
-Import-religie wordt onderdeel van religieus landschap
-Veranderingen binnen het geloof worden steeds duidelijker
-Sommigen misbruiken de Islam
-Maar er vormt zich een polder-islam

Wat betreft het onderwerp radicalisering wordt duidelijk gemaakt dat het bij jongeren gaat om een
zoektocht naar wie je bent en dat het in die zoektocht fout kan gaan. Als jongerenwerker kun je
een rol spelen in dat proces.
Vervolgens komt aan de orde de vraag wanneer iemand radicaal is. Er wordt gediscussieerd over
kwesties als het dragen van een djellaba of een baard, een topvoetballer die wel of niet vast, wel of
geen handen schudden en hoe niet-moslims daar tegenaan kunnen kijken. Men is het er in ieder
geval over eens dat je radicaal bent als je de wet overtreedt. De trainers maken duidelijk dat het
belangrijk is om onderscheid te zien tussen radicaal en orthodox, juist ook als jongerenwerker.
Verder stellen ze dat het belangrijk is om jongeren in te sluiten en vertrouwen te geven in de
Nederlandse samenleving: ze hebben een rol in de maatschappij, kunnen zichzelf zijn, binnen de
grenzen van de wet. Als jongerenwerker moet je de islam niet bagatelliseren, maar ook niet het
gevoel van onderdrukking en discriminatie van moslims bevestigen.

Blijkens de observaties nam bij de inleidingen in alle drie de thema’s de vraag-antwoord methodiek
een centrale plaats in. Dat wil zeggen dat de trainer vragen stelde, waarna reacties en soms enige
discussie volgde en de trainer vervolgens meestal het ‘juiste’ antwoord formuleerde.
Enkele voorbeelden illustreren dit:

Trainer: “Kan je teksten uit de koran gebruiken als bewijsvoering? Bijvoorbeeld: in de koran staat dat je
dieren die doodgaan, zonder ritueel geslacht te zijn niet mag eten.”
Hierop ontstaat discussie onder de deelnemers.
Trainer: “Als moslim kun je nooit de tekst nemen als bewijsvoering. Dat gebeurt wel heel veel onder
jongeren! Met de koran in je hand kun je niet zomaar dingen wel of niet doen. Je hebt ook de sunna enz.
Er zijn tienduizenden pagina’s uitleg over de koran. Dus je baseert je op de mening van de geleerden. Die
is niet bindend, uiteindelijk draag je zelf verantwoording. Naar aanleiding daarvan zijn voor leken de
wetsscholen ontstaan.”

Trainer: “Wat is radicalisering?”
Cursist: “Streng”
Tr.: “Ben je radicaal als je vroom of gelovig bent?”
Curs.: “Nee”
Tr.: “Als je tegen de mening van anderen ingaat?”
Curs.: “Nee”
Tr.: “Wanneer dan wel? Mensen verschillen van mening over wat radicalisering precies is, maar er moet
toch iets zijn waar we het over eens zijn.”
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Curs.: “Maar dat kan nooit, de één vindt bommen gooien radicaal, de ander niet.”
Tr.: “Maar los van de islam. Als je iets wil veranderen, en daarbij geweld wil gebruiken, de wet wil
overschrijden, ben je dan radicaal?”
Curs.: “Ja”

De toepassing van deze vraag-antwoord methodiek hangt wellicht samen met het niveau van de
betreffende cursisten. Zij zijn relatief jong, staan in meerderheid nog aan het begin van de opleiding
en lijken nog weinig gewend aan interactief werken en reflectie, hetgeen een meer sturend optreden
in de hand kan hebben gewerkt.
Naast de op kennisoverdracht gerichte onderdelen vond bespreking plaats van door de cursisten
op post-its beschreven statements over ‘wat er in hen opkomt als je het hebt over extremisme of
radicalisering’: ‘Waarom wij voor de beveiliging van Wilders moeten betalen?’, ‘Ik zie zelf geen
probleem in radicalisering al zullen mensen anders naar je kijken?’, ‘Het heeft allemaal te maken
met hoe je naar elkaar kijkt’, ‘Ze onderschatten onze talenten’, ‘Mensen hebben vooroordelen’,
‘Iedereen met aparte kleding, baard is opeens terrorist’, ‘De islam wordt vaak als terroristengeloof
gezien’.
Verder vond rollenspel en bespreking daarvan plaats aan de hand van twee door de trainers
ingebrachte casussen.

Casus 1: Een jongeman komt bij je binnen voor een intake en het eerste wat hij doet, hij wacht eerst je
hand af en daarna zegt hij/zij dat hij je geen hand geeft. Je vraagt hem te gaan zitten waarna hij met zijn
zij naar jou gaat zitten en jou niet aan wil kijken!
Casus 2: Een groep jongeren komt bijna dagelijks bij elkaar in een communityhouse, elke dag met een
andere activiteit. Veel van hebben kritiek op het westen en op de Amerikanen en soms zie je een frustratie
maar daar ben je aan gewend geraakt. Op een dag kom je op de filmavond binnen en vind je ze bezig met
een video waarin onrecht wordt getoond wat moslims wordt aangedaan! Er worden gruwelijke beelden
getoond!

Hiermee is de grote lijn van de training weergegeven.
De vraag is van belang in hoeverre in de training wordt aangesloten op de verwachtingen en behoeften
van de cursisten. Desgevraagd stelt de trainer hierover dat ze aan het begin een klein beetje naar
verwachtingen vragen, maar daar al doende meer zicht op trachten te krijgen. “We laten bijvoorbeeld
ook het spotje van de overheid zien over professionals die bezig zijn in de strijd tegen terrorisme.
Hieruit, en uit de film, komen verwachtingen van mensen naar voren, zo ruiken we wat er speelt. De
film is het moment waarop mensen loskomen, en dat ze ook het onderscheid beginnen te zien tussen
religieuze orthodoxie en radicalisering. We doen geen systematisch verwachtingenrondje, omdat veel
mensen van tevoren niet weten waar ze het over hebben. Je weet ook niet wat hun beginsituatie is”.
Uit de observatie komt eveneens naar voren dat aan het begin van dagdeel 1 niet expliciet is gevraagd
naar behoeften en verwachtingen. Wel is kort geïnventariseerd wat het beeld is van de cursisten bij
het trainingsthema aan de hand van de vraag “Als ik zeg ‘omgaan met radicaliserende
moslimjongeren’, wat komt er dan in je op?”.
Aan het slot, na de presentatie van de gemeente Amsterdam, is aan de groep – dus niet aan de
deelnemers afzonderlijk - gevraagd: “Zijn er nog vragen/opmerkingen over de training?”. “Ik vind
het echt goed, er zouden meer lessen moeten zijn”, aldus een van de deelnemers onder
instemmend geknik van enkele anderen.
Aan de geïnterviewde trainer is ook gevraagd of en in hoeverre sprake is van differentiatie. Vragen
bijvoorbeeld leidinggevenden om een andere benadering? De trainer: “De training is geschikt voor
iedereen, maar een leidinggevende kan iets in gang zetten bij anderen, dat is het verschil. Je geeft
hen een iets andere boodschap mee. Een mix in één groep is juist goed, er ontstaat dan discussie
over dingen tussen leidinggevenden en de professionals”.

In het interview komt verder naar voren dat de belangrijkste wijziging in de loop van de tijd een
inkorting van de duur van de training is geweest. “Het is best een gevarieerde training: beeld,
visueel, tekstueel, rollenspel. We hebben geen klachten gehad over de inhoud: te veel van dit of te
veel van dat. (…) De eerste vier trainingen bestonden uit vier dagdelen, in twee dagen. Nu is de
training korter. De reden hiervoor is praktisch: het blijkt dat de jongerenwerkers lastig meer dan 5



12

á 6 uur achter elkaar vrij kunnen maken. Ik vind de compacte versie niet minder goed, het
resultaat is hetzelfde. Je moet je aanpassen aan de realiteit van de cursisten, al zou de langere
versie mijn voorkeur hebben. De onderdelen zijn in de verkorte versie verkort, er zijn geen
onderdelen weggelaten. Het enige is dat er minder ruimte is voor discussie. We hebben in het begin
gezegd: we moeten de training telkens aanpassen aan de groep. Je wilt een bewustwordingsproces
op gang brengen, dat blijft het doel. We hebben daar onze weg wel in gevonden. Maar inhoudelijk
is er dus niets aan de training veranderd.”
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4 Evaluatie: inhoud en aanpak

Aan de cursisten is om te beginnen gevraagd om hun algemene oordeel over de training. Vervolgens is
gevraagd naar hun oordeel over de inhoud van de training, over de gehanteerde werkwijze en de
organisatie ervan. Deze onderwerpen komen hierna achtereenvolgens aan de orde. Waar relevant
worden ook bevindingen uit de observaties en het interview met de trainer bij de bespreking
betrokken.

1. Algemeen oordeel

Gevraagd naar een oordeel over de training in z’n geheel zegt driekwart van de respondenten tevreden
te zijn (vier personen zijn ‘zeer tevreden’ en negen personen zijn ‘tevreden’). Vier cursisten zijn
(zeer) ontevreden en een persoon zit er tussen in (‘niet tevreden/niet ontevreden’). Een cursist heeft
deze vraag niet ingevuld.
Ter toelichting worden vooral de volgende zaken opgemerkt:

 Een positief oordeel over de trainers en de training (zeven maal genoemd). Een respondent:
“Tijdens de training werd alles goed en uitgebreid uitgelegd. Het is altijd beter om een
andere cultuur, geloof, etc. te begrijpen, in plaats van te oordelen. Ik vond het een
kennisverrijkende training”.

 De cursus heeft weinig concrete handvatten opgeleverd over hoe met radicaliserende jongeren
om te gaan, of om radicaliseringsprocessen goed te herkennen.

 De organisatie/werkvormen en sfeer van de training. Een cursist merkt op dat de film te lang
duurde en teveel op zichzelf stond. Een ander prijst de goede sfeer en omgangsvormen van
zowel trainers als medecursisten. Een derde tekent aan dat de training langer dan twee dagen
had mogen duren.

Ook het oordeel over de training van de vier geïnterviewde respondenten is positief. Een van de
geïnterviewden zegt: “Wat ik het mooiste vond is dat je leert hoe je moet reageren. Ik weet nu wat ik
moet doen, niet in paniek raken. Vooral aan het rollenspel had ik veel”.
Naast de rollenspellen hebben de geïnterviewden ook de ‘basiskennis islam’ en de ‘kennis over
radicalisering’ gewaardeerd in de training. Het werd minder gewaardeerd dat een lange film (‘2 uur’)
integraal werd bekeken. De geïnterviewden geven aan dat de film nogal op zichzelf stond en dat wat
hen betreft een deel van de film ook voldoende was geweest. Ook de introductie van de
vertegenwoordiger van Informatiehuishouding werd door de geïnterviewden niet zo positief
beoordeeld. Het verhaal bleek nogal ver van hun (praktijk) af te staan.

Naar het oordeel van de geïnterviewde trainer, op de vraag wat er goed en minder goed ging, had
het niet anders gemoeten of gekund. “Wel is er erg veel honger naar meer; meer kennis, meer
competenties en wat moet ik ermee”.
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2. Inhoud van de training

In onderstaande tabel is het oordeel van de respondenten over de inhoud van de training op diverse
onderdelen weergegeven.

Oordeel over de inhoud van de training in aantallen (N=19)

Zeer
tevreden

Tevreden Niet
tevreden/
niet
ontevreden

Ontevreden Zeer
ontevreden

N.v.t.

Module 1: Islam en moslims 3 13 2 0 0 1
Film “Road to Guantanamo” 4 12 2 0 1 0
Module 2:
Radicaliseringsprocessen

5 10 2 2 0 0

Module 3: Omgaan met
radicaliserende jongeren:
communicatie en
vertrouwen

2 13 2 1 0 1

Module 4: omgaan met
radicaliserende jongeren:
protocollen en netwerken

4 10 2 3 0 0

Presentatie Beleid
Amsterdam

3 9 4 3 0 0

Cursusmaterialen 2 7 6 2 1 1

In de tabel is te lezen dat het oordeel over allerlei onderdelen van de inhoud van training van de
respondenten goeddeels positief is. Tussen de 14 en 16 van de 19 respondenten zijn (zeer) tevreden
over de diverse modules van de training, inclusief de vertoonde film. Iets minder tevreden, maar nog
steeds in meerderheid positief is men over de presentatie door de gemeente Amsterdam (12 personen
(zeer) tevreden, drie personen ontevreden en vier personen er tussenin) en over de cursusmaterialen
(negen personen (zeer) tevreden, drie personen (zeer) ontevreden, zes personen er tussenin en één
missing).

3. Oordeel over de organisatie en werkwijze van de training

In onderstaande tabel is het oordeel van de respondenten over de organisatie en werkwijze van de
training op diverse onderdelen weergegeven

Oordeel over de organisatie en werkwijze van de training in aantallen (N=19)

Zeer
tevreden

Tevreden Niet
tevreden/
niet
ontevreden

Ontevreden Zeer
ontevreden

N.v.t.

Organisatie van de training 3 12 4 0 0 0
Werkvormen van de trainer 5 11 3 0 0 0
Deskundigheid van de trainer 4 12 2 1 0 0
Mogelijkheden eigen inbreng 7 11 1 0 0 0
Antwoorden van de trainer op
vragen van cursisten

6 12 0 1 0 0

Bespreking van de casussen 4 12 2 1 0 0
Aansluiting van de training op
de praktijk

4 9 4 2 0 0
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Onderlinge uitwisseling tussen
de cursisten

4 11 4 0 0 0

Balans tussen informatie,
uitwisseling en oefening

5 8 5 1 0 0

De respondenten, zo blijkt uit bovenstaande tabel, zijn in grote meerderheid (zeer) tevreden over de
organisatie van de training. Over de meeste onderwerpen zijn 15 tot 18 van de respondenten (zeer)
tevreden. De mogelijkheid van eigen inbreng van de cursisten en de antwoorden van de trainer(s) op
vragen van de cursisten worden bijna unaniem positief beoordeeld. Iets minder tevreden, maar nog
steeds in meerderheid positief zijn de respondenten over de balans tussen informatie, uitwisseling en
oefening (12 personen zijn (zeer) tevreden) en de aansluiting van de training op de praktijk (13
personen zijn (zeer) positief).

Ook aan de vier geïnterviewden zijn enkele vragen rondom de organisatie van de training voorgelegd.
De geïnterviewden zijn zeer te spreken over de twee trainers. Een van de geïnterviewden merkt op dat
de rolverdeling tussen de twee trainers goed was: een van hen heeft zeer veel kennis van de islam, de
andere heeft veel werkervaring in het jongerenwerk. Ook de mogelijkheden om (extra) vragen te
stellen wordt door de geïnterviewden gewaardeerd: “Als je iets niet begreep, dan legden ze het altijd
nog een keer uit”. Ook de andere onderdelen, te weten mogelijkheid voor onderlinge uitwisseling,
aansluiting op de praktijk en balans tussen verschillende werkvormen worden door de geïnterviewden
(zeer) positief beoordeeld.

Aan de geïnterviewden is tot slot gevraagd of de training goed aansloot bij hun verwachtingen. Bij drie
van de vier geïnterviewden is dit het geval: “Ik heb meer geleerd over radicalisering en ook hoe ik op
dingen kan letten in de praktijk”. Een respondent had het introductiemailtje verkeerd begrepen en dus
andere verwachtingen van de training. Een respondent vond dat de training weliswaar goed aansloot op
de verwachtingen, maar dat het lastig blijft om om te gaan met radicalisering en signalering daarvan
bij de doelgroep.
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5 Evaluatie: doelbereik

Om na te gaan of de doelen van de training zijn bereikt is aan de 19 respondenten en aan de vier
geïnterviewden een aantal vragen voorgelegd. Telkens is gevraagd of de training heeft bijgedragen aan
een van de doelen van de training. Hieronder is een en ander eerst in een tabel weergegeven:

Oordeel over het doelbereik van de training in aantallen (N=19): “Training heeft bijgedragen aan
verbetering….”

Zeer veel Veel Gemiddeld Weinig Niets N.v.t.

Kennis van de islam – invloed
op jongeren

4 7 6 2 0 0

Kennis over leefsituatie
islamitische jongeren

2 8 6 3 0 0

Kennis over radicalisering bij
moslimjongeren

3 7 7 2 0 0

Kennis over
radicaliseringsprocessen op
de werkvloer

3 6 4 5 1 0

Bewustwording eigen
denkbeelden en houding

3 6 8 2 0 0

Vaardigheden herkennen
radicalisering bij jongeren

4 4 8 2 1 0

Vaardigheden omgang met
radicaliserende jongeren

2 7 7 3 0 0

Vaardigheden omgaan met
vragen mbt religieuze
achtergrond jongeren

5 5 7 2 0 0

Mogelijkheden om
radicalisering te voorkomen

3 6 4 6 0 0

Netwerk voor ondersteuning
bij herkennen en omgaan
radicaliserende jongeren

5 5 5 4 0 0

Uit bovenstaande tabel is te lezen dat de spreiding naar beoordeling van de verschillende doelen gering
is. Bij alle items is globaal hetzelfde patroon te zien: Gemiddeld de helft van de respondenten vindt
dat de training (zeer) veel heeft bijgedragen aan een verbetering van kennis/vaardigheden,
bewustwording, mogelijkheden van preventie en netwerkvorming. Een derde tot de helft van de
respondenten geeft aan een “gemiddelde” opbrengst van de training te hebben ervaren.
Twee tot zes respondenten zeggen weinig of geen verbetering door het volgen van de training te
hebben ervaren. Dit geldt het meest voor kennis van radicaliseringsprocessen op de werkvloer en
mogelijkheden om radicalisering te voorkómen.

De geïnterviewden benadrukken vooral vaardigheden (in het omgaan met ongewenst gedrag /
radicalisering) als opbrengst van de training. “Dat je niet iets moet verbieden of afkappen, maar in
gesprek moet blijven en je iemand koste wat kost binnen moet proberen te houden”. Een ander zegt:
“Ik heb iets geleerd over de manier waarop je mensen benadert. Goed dat we eerst de kans kregen om
het zelf te doen, en daarna een gesprek over hoe je het beter of anders zou kunnen doen”. De
geïnterviewden doelen hierbij op het rollenspel.

Desgevraagd stellen zes van de 19 respondenten dat zij een onderwerp of een onderdeel in de training
hebben gemist. De zaken die gemist worden zijn: processen van radicalisering en het leren omgaan met
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radicaliserende jongeren, een betere vertaalslag naar de praktijk (“Waar hebben we het precies
over?”), het herkennen van radicalisering en de vraag waar je terecht kunt met vragen over dit
onderwerp of waar je jongeren naar kan doorverwijzen.

Ook de geïnterviewde trainer is gevraagd naar de opbrengst van de training in zijn ogen. Volgens
hem is bewustwording over het probleem van radicalisering het belangrijkst: dat het er is, wat je
eraan kunt doen (hoe kun je mensen insluiten) en hoe je kunt linken met het professionele circuit,
hulp zoeken. Hij meent dat op dat punt de meeste winst is geboekt, en daarnaast op het punt van
kennis en vaardigheden, “maar die helpen bewustwording weer een handje”.
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6 Conclusies van onderzoekers en trainer

De algemene indruk van de onderzoekers op basis van de observaties is dat de training qua opbouw
goed is van kwaliteit, maar in inhoudelijk en vooral in didactisch opzicht wel enige verbetering
behoeft. We hebben in de geobserveerde training evenwel te maken met een verkorte versie en een
wat andere doelgroep dan de andere trainingen in deze reeks. De deelnemers zijn voornamelijk
stagiaires, dus nog in opleiding als jongerenwerker. Zij zitten nog niet in de rol van professional,
aldus Cheppih, en “dat is ook te merken aan de reacties, bijvoorbeeld als het over de islam in
Nederland gaat of over de film: ze betrekken veel op zichzelf en kijken niet van afstand naar het
onderwerp, zoals professionals dat wel kunnen”. De trainers gaven in een nagesprek aan dat het
voor hen een verrassing was dat de groep zo jong was, zij hadden stagiaires van allerlei niveaus
verwacht, terwijl dit voornamelijk MBO-jongeren in het begin van hun opleiding waren. Daar is de
training niet op aangepast. Overigens verliep de tweede sessie naar het oordeel van de
onderzoekers over het algemeen beter en kwam de boodschap duidelijker over. Wellicht hebben de
trainers de training in de tussentijd iets aan kunnen passen aan de doelgroep.

Kennisoverdracht
De twee betrokken trainers hebben elk een eigen, voor de training relevante, inhoudelijke expertise,
te weten op het terrein van de islam en jongerenwerk. Hierna zal niet op elke trainer afzonderlijk
worden ingegaan, maar op de binnen het team als geheel aanwezige kennis en wijze van overdracht
daarvan.
In de training als geheel neemt kennisoverdracht een belangrijke plaats in, naast gedachtenwisseling
(op basis van de film en van post-its) en rollenspel. De kennisoverdracht gebeurt mondeling, waarbij in
een van de drie onderdelen ook een powerpoint presentatie wordt gebruikt. In de cursusdelen die op
kennisoverdracht zijn gericht wordt naast uitleg vooral gewerkt met het ‘SRE’ model (stimulus,
respons, evaluatie), waarbij de trainer vragen stelt en de cursist antwoorden geeft, de trainer
vervolgens het antwoord evalueert en (uiteindelijk) met het ‘juiste’ antwoord komt.
Naar de indruk van de onderzoekers was de overgedragen inhoud wat betreft de onderwerpen islam
en (omgang met) radicalisering adequaat. Anders lag dit wat betreft het onderdeel jongerenwerk,
waar het accent sterk lag op de politieke context (bezuiniging), onderwaardering van de
jongerenwerker, demotivatie als resultaat daarvan en de nadelen van de jonge leeftijd waarop
huidige jongerenwerkers aan het werk gaan, waardoor ze zich vaak in dezelfde leeftijdscategorie
bevinden als de doelgroep; “Je zult vaak in de positie komen dat je moet kiezen tussen je functie,
je vrienden en je collega’s”.
Op de kwaliteit van de vraag-antwoord sequenties tijdens deze cursusonderdelen en discussies,
bijvoorbeeld naar aanleiding van de film, kan volgens de onderzoekers een en ander worden
afgedongen. Vooral tijdens de eerste bijeenkomst leken de deelnemers niet altijd te begrijpen wat
de trainers duidelijk wilden maken; dit gold met name voor het onderwerp radicalisering en voor de
(bespreking van de) film. Zoals gezegd heeft hierbij meegespeeld dat de groep cursisten atypisch
was doordat deze voornamelijk uit jonge stagiaires bestond, die nog weinig vermogen tot reflectie
hebben ontwikkeld.
Het onderwerp extreem-rechts is tijdens de training niet aan bod gekomen.

Didactische kwaliteit
In de presentaties van de trainers werd uitleg afgewisseld met de vraag-antwoord methodiek. Op
deze wijze waren de presentaties interactief te noemen, hoewel de specifieke uitwerking in dit
geval een nogal schools karakter had: de trainer vraagt naar de bekende weg, en is uiteindelijk
steeds degene die het ‘juiste’ antwoord te berde brengt. Van een echte wisselwerking en ruimte
voor vragen en inbreng van de cursisten is feitelijk weinig sprake, behalve van vragen naar nadere
uitleg en informatie. Didactisch gezien is de training volgens de onderzoekers dan ook minder
geslaagd. Daar komt bij dat het abstractieniveau soms hoog was en niet altijd helder was wat de
trainers duidelijk wilden maken. Het feit dat het om stagiaires aan het begin van hun opleiding ging,
lijkt in de voorbereiding onvoldoende te zijn ingecalculeerd.
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Ook het onderdeel over het jongerenwerk is volgens de onderzoekers didactisch gezien niet
adequaat vormgegeven. Bij dit onderdeel werd door de trainer vooral ingegaan op de huidige
politieke context van het jongerenwerk en de onderwaardering van het werk door de overheid. Op
een enigszins sturende manier betrok hij de deelnemers bij zijn betoog. De vraag is of het van
belang is dat de politieke context van het jongerenwerk door de trainers als onderwerp wordt
aangesneden.

De bijdrage vanuit de gemeente bestond uit een monoloog in enigszins ‘ambtelijke’ taal, die aan het
eind van het dagdeel plaatsvond en wellicht mede daarom de meeste deelnemers nauwelijks leek te
boeien. In de enquête en het groepsinterview werd dit programmaonderdeel eveneens minder
gewaardeerd.
Al met al was er weinig ruimte voor onderlinge uitwisseling die de deelnemers meer in de gelegenheid
gesteld zou hebben om hun eigen mening te vormen en van elkaar te leren. Overigens zijn de cursisten
blijkens de resultaten van de enquête en interviews tevreden over de ruimte voor een eigen inbreng in
de cursus en voor onderlinge uitwisseling.
Het minst geslaagde onderdeel is volgens de onderzoekers de vertoning van de film. Zij achten deze
op zich wel bruikbaar, maar te lang – zeker voor de geobserveerde ingekorte versie van de training.
Bovendien was de film onvoldoende ingebed in het progamma en is voor de deelnemers niet
duidelijk geworden wat de trainers hebben beoogd met de film, zo bleek althans uit de discussie na
afloop van de film en uit het groepsinterview. Dit had misschien voorkomen kunnen worden door
een andere en uitgebreidere voor- en nabespreking. Het oordeel van de geïnterviewden is hiermee
in lijn. Zij meenden dat volstaan had kunnen worden met een deel van de film, gekoppeld aan een
meer gefocuste discussie.
Het beste onderdeel in didactisch opzicht was volgens de onderzoekers het rollenspel. Hier ging het
onderwerp echt leven bij de cursisten en ondanks dat dit onderdeel kort was (twee casussen) werd
de bedoeling snel duidelijk: bepaald gedrag van jongeren niet veroordelen en je eigen mening laten
meewegen, maar handelen als professional en zorgen dat je de betreffende jongere(n) binnenhoudt
en in gesprek blijft. De deelnemers vonden dit zelf duidelijk ook een goed onderdeel, zoals bleek
uit de betrokkenheid van de deelnemers, evenals uit het groepsinterview. Naar het betoog van de
trainer na afloop van het rollenspel over het belang van insluiting werd ook heel aandachtig
geluisterd. Ook de geïnterviewde cursisten waren unaniem het meest enthousiast over dit
programmaonderdeel en vonden dat dit in vervolgtrainingen meer ruimte mocht krijgen. De
bevindingen uit de enquête sluiten hierbij aan: de tevredenheid over de balans tussen informatie,
uitwisseling en oefening is relatief wat minder groot.

De sfeer in de groep kwam op de beoordelaars vrij goed over. In het begin van de training werd een
aantal keer lacherig gereageerd op een opmerking van een van de deelnemers, maar de trainers
benadrukten herhaaldelijk dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij vindt en dat als iemand praat, de
anderen luisteren. De houding van de trainers lijkt zeker te hebben bijgedragen aan het veilige klimaat
in de groep dat er vervolgens heerste. Wel waren een aantal deelnemers naar verhouding erg veel aan
het woord, waardoor anderen minder aan bod kwamen, met name tijdens de eerste dag.

Organisatie en structuur
Over het algemeen zit de training volgens de beoordelaars goed in elkaar. Ook de cursisten hebben dit
onderschreven. Er werd over het geheel genomen effectief met tijd omgegaan. De opbouw van de
training werd op dag 1 goed gecommuniceerd. Aan het begin van dag 2 werd echter geen duidelijk
overzicht gegeven van het resterende programma. Wel blikte de trainer kort terug op de eerste
trainingssessie, aan de hand van de vraag wat de cursisten is bijgebleven van de vorige keer
(antwoord: de film en wat de film liet zien).
De organisatie van de trainingen was niet strak, eerder tamelijk informeel. Zo begon de eerste
trainingsdag een stuk later omdat aan het begin een aantal deelnemers er nog op uit werden gestuurd
om broodjes te halen. Dit informele karakter vormt op zich geen probleem en kan binnen de training
zelfs hebben bijgedragen aan een gemoedelijke sfeer. Voor de organisatie als geheel leek de
informaliteit echter door te slaan in een zeker gebrek aan controle en regie. De trainingsdata leken op
het laatste moment tot stand te komen, er was herhaald uitstel, en vooral de communicatie met
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derden liet te wensen over, zoals ook de onderzoekers hebben ervaren. Het verkrijgen van gegevens
verliep bij tijd en wijle nogal moeizaam. Op planning en communicatie is de organisatie dan ook voor
verbetering vatbaar. Dit geldt ook voor de informatievoorziening naar de cursisten door middel van een
reader.

Aansluiting bij de praktijk
In de cursusonderdelen jongerenwerk en rollenspel kwam, niet geheel onverwacht, de link met de
concrete praktijk het sterkst naar voren. De geïnterviewde cursisten waren over de aansluiting op de
praktijk goed te spreken. Hetzelfde geldt voor de geënquêteerde cursisten, hoewel zij er iets minder
tevreden over waren dan over andere aspecten van de training. Ook hun kennis van
radicaliseringsprocessen op de werkvloer was naar verhouding wat minder toegenomen.

Rol en verwachtingen van de gemeente
In de presentatie van de gemeentelijke informatiehuishouding werd de rol van de gemeente en wat
deze van de professionals verwacht duidelijker voor de deelnemers: de gemeentelijke
informatiehuishouding wil fungeren als vraagbaak en ondersteunen door middel van netwerkvorming,
onder andere door middel van netwerkbijeenkomsten.

In hoeverre sluiten doel en inhoud van de training aan op de visie op radicalisering van de gemeente
Amsterdam en op de verwachtingen van de gemeente betreffende professionalisering in het kader van
radicalisering?
Wat betreft het eerste kan gezegd worden dat in de training, waar het kennisoverdracht over
radicalisering betreft, buiten de presentatie door de gemeente niet werd verwezen naar gemeentelijke
beleidsteksten. Ook werd niet expliciet aangesloten op de in het actieplan Amsterdam tegen
radicalisering (2007) gehanteerde definitie van radicalisering (‘Radicalisering is de groeiende
bereidheid om ingrijpende veranderingen in stad of samenleving te (willen) ondersteunen die niet
stroken met onze democratische rechtsorde en waarbij ondemocratische middelen worden gebruikt’).
In de trainingen dient, aldus het actieplan Amsterdam tegen radicalisering (2007), ruime aandacht te
worden besteed aan kennis over en herkenbaarheid van met name islamitische radicalisering. ‘Centraal
staan praktijksituaties en mogelijke reacties daarop. Er is veel aandacht voor eigen ervaringen van
professionals en er worden gesprekstechnieken getraind (42).’ Aan deze specifieke verwachtingen van
de gemeente is in grote lijnen voldaan, al kwamen in de geobserveerde training eerder de eigen
persoonlijke ervaringen van de cursisten dan hun ervaringen als professionals aan de orde. Hetgeen
wellicht in verband staat met de leeftijd en opleidingsstatus van de meesten van hen.
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7 Een vervolg?

12 van de 19 respondenten zou een vervolg wensen op de training. Zeven respondenten hebben hieraan
geen behoefte. Degenen die een vervolg wensen hebben in een vervolg(training) vooral behoefte aan:
het aanleren van vaardigheden bij het omgaan met vragen of conflicten die gerelateerd zijn aan de
religieuze achtergrond van jongeren (door vijf respondenten genoemd4), inzicht in mogelijkheden om
radicalisering te voorkomen, bewustwording van de eigen denkbeelden en houding en vaardigheden in
het herkennen van radicalisering (allen vier maal genoemd). In onderstaande tabel zijn de behoeften
van de respondenten weergegeven:

Behoefte van respondenten bij een vervolg op de training (maximaal drie keuzes per respondent) in
aantallen
Behoefte Aantal
Kennis van de islam en op welke manier deze van invloed kan zijn op
jongeren

3

Kennis over de leefsituatie van veel jongeren met een islamitische
achtergrond

2

Kennis over radicalisering 3
Bewustwording van eigen denkbeelden en houding 4
Vaardigheden in het herkennen van radicalisering 4
Vaardigheden in het omgaan met radicaliserende jongeren 3
Vaardigheden in het omgaan met vragen of conflicten die gerelateerd zijn
aan de religieuze achtergrond van jongeren

5

Mogelijkheden om radicalisering te voorkomen 4
Netwerk voor ondersteuning bij het herkennen van en het omgaan met
radicaliserende jongeren

2

Ondersteuning vanuit de organisatie van waaruit u werkt 1
anders 2

De respondent die ‘anders’ heeft ingevuld en hierbij een toelichting heeft gegeven blijkt behoefte te
hebben aan een verbreding van de cursus, zodat ook rechts-extremisme, antisemitisme en afkeer van
de Nederlandse samenleving aan bod kunnen komen.

Aan de respondenten is de vraag gesteld of zij van plan zijn het geleerde op de training ook binnen de
eigen instelling uit te gaan dragen. Acht van de 19 respondenten geeft aan dat hiervoor nog geen
plannen bestaan. Zes respondenten stellen dat zij collega’s de training zullen aanraden. Ook het
maken van een schriftelijk verslag, het geven van een interne presentatie en verspreiding van
schriftelijke informatie worden (telkens drie maal) genoemd als te ondernemen actie in het kader van
overdracht. Twee maal wordt genoemd dat men collega’s op het adviespunt van de gemeente zal
wijzen en een persoon meldt dat hij/zij zelf trainingen zal gaan geven.
Aan de geïnterviewde respondenten is gevraagd of zij de opgedane kennis en inzichten met anderen,
bijvoorbeeld collega’s hebben gedeeld, of van plan zijn dit nog te gaan doen. Een van hen, een
stagiair, meldt dat hij een verslag gaat maken voor school over de training. De andere geïnterviewden
vinden wel dat het nodig is dat de training bekender wordt en dat er veel behoefte aan is, “ vooral in
de grote steden”.

De afdeling Informatiehuishouding van de gemeente Amsterdam legt een netwerk aan voor
ondersteuning van eerstelijnswerkers bij radicalisering. Desgevraagd antwoorden 15 van de
respondenten dat zij zo nodig de hulp van deze afdeling zouden inschakelen. Verreweg de belangrijkste
reden om dit te doen is het feit dat hier expertise beschikbaar is die men zelf niet in huis heeft. De

4
De respondenten mochten bij deze vraag maximaal drie antwoordmogelijkheden aankruisen.
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respondenten hopen bij het netwerk terecht te kunnen voor advies, informatie en steun. Vier
respondenten zouden zich niet tot de Informatiehuishouding wenden. Redenen om geen contact te
zoeken met het netwerk zijn: geen tijd en “ik ken ze niet goed genoeg”.
Aan de geïnterviewde cursisten is eveneens de vraag voorgelegd of zij het adviespunt van de
gemeenten zouden benaderen als zij vragen of problemen hadden met betrekking tot radicalisering. De
geïnterviewden vertellen dat zij hiervan zeker gebruik zouden maken.
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8 Slotconclusies

De cursisten, althans degenen die reageerden op de enquête (19 respondenten) en waarmee interviews
werden gehouden (vier cursisten), zijn over de gehele linie tevreden over de training. Dit betreft zowel
de inhoud van de training, de deskundigheid van de trainers als de gekozen werkvormen en organisatie
van de training.
Gemiddeld de helft van de respondenten vindt dat de training (zeer) veel heeft bijgedragen aan een
verbetering van kennis/vaardigheden, bewustwording, mogelijkheden van preventie en
netwerkvorming. Een derde tot de helft van de respondenten geeft aan een ‘gemiddelde’ opbrengst
van de training te hebben ervaren. Twee tot zes respondenten ziet weinig of geen verbetering door het
volgen van de training. Dit geldt het meest voor kennis van radicaliseringsprocessen op de werkvloer en
mogelijkheden om radicalisering te voorkómen.

De beoordelaars zijn wat kritischer. De algemene indruk op basis van de observaties is dat de
training qua opbouw goed is van kwaliteit, maar in inhoudelijk en vooral in didactisch opzicht enige
verbetering behoeft. De deelnemers aan de geobserveerde training vormden een wat afwijkende
groep ten opzichte van de eerdere trainingen, en bestond voornamelijk uit jonge stagiaires. De
vorm en inhoud van de trainingen sloot niet voldoende aan bij de belevingswereld en praktijk van de
deelnemers. De trainers geven aan dat zij verrast werden door de samenstelling van de groep,
waardoor zij niet voldoende op de mogelijkheden en behoeften van de betreffende groep hebben
kunnen inspelen. Niettemin waren de trainers vooraf wel op de hoogte van het feit dat de groep uit
stagiaires zou bestaan. Over het algemeen verliep de tweede sessie overigens naar het oordeel van
de onderzoekers beter, wellicht ook vanwege tussentijdse aanpassingen. Verder is ook de opmerking
op zijn plaats dat jongerenwerkers als categorie een moeilijker doelgroep vormen voor trainingen
radicalisering dan leerkrachten en hulpverleners, zoals volgens de gemeente en de trainers eerdere
pilots hebben geleerd. Hun opleidingsniveau is gemiddeld lager en zij beschikken niet altijd over de
professionele distantie die professionals in de voornoemde beroepsgroepen doorgaans laten zien. Dit
heeft wellicht ook te maken met de relatief jonge leeftijd van jongerenwerkers en het daardoor
soms geringe verschil tussen jongerenwerkers en de doelgroep. Dit maakt het nog lastiger om te
gaan met jongeren die vaak op grote afstand staan van de samenleving: “Er is steeds meer distantie
van moslims ten opzichte van de overheid. Dat hoor je van de jongerenwerkers”, aldus Cheppih.
Ook organisatorische problemen bij jongerenwerkorganisaties en een groot verloop in personeel
spelen mee.
Het lijkt er op dat voor trainingen aan deze groep specifieke aanvullende expertise nodig is, meer
variatie in (speelse) werkvormen – bijvoorbeeld meer doe-activiteiten als rollenspel - en wellicht
ook een meer uitgebreide training, die flexibel aansluit bij het niveau van de cursisten.5

De beoordelaars menen verder dat ook in materieel opzicht (reader) en organisatorisch opzicht
(planning, communicatie) verbetering is gewenst. Wat betreft de werving zouden overigens ook de
betrokken overheden een actiever rol mogen spelen. Zeker aanvankelijk vergt deze (te) veel van de
trainingsinstelling. De trainer doet in het interview de suggestie dat de stadsdelen een meer
sturende rol zouden kunnen spelen in het bij elkaar roepen van organisaties en professionals om te
wijzen op het belang van de trainingen.

In de training wordt niet een op een aangesloten op de visie van de gemeente op radicalisering, maar
verder wordt in grote lijnen voldaan aan de verwachtingen die de gemeente in het algemeen van de
trainingen heeft, te weten professionalisering in het herkennen van/omgaan met radicalisering.

5
Voorts zou ook in de opleidingen zelf veel meer aandacht moeten worden besteed aan de omgang met

randstedelijke jeugd dan nu het geval is.
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Vervolg in de visie van de beoordelaars
Met 50 deelnemers aan de trainingen zijn nog relatief weinig jongerenwerkers in Amsterdam bereikt.
Jongerenwerkers kunnen een belangrijke rol spelen in de identiteitsontwikkeling van jongeren en zijn
daarmee erg belangrijk in het signaleren en voorkomen van radicalisering. Het is daarom de moeite
waard te investeren in het bereiken van zoveel mogelijk professionals in het jongerenwerk.
Het zou goed zijn om jongerenwerkers al tijdens hun opleiding en stage met het onderwerp
radicalisering te confronteren, aangezien ze dan nog gevormd worden en nog een eigen werkwijze
moeten gaan ontwikkelen. De training zou in dat geval echter wel aangepast moeten worden, zoals
blijkt uit de observatie en zoals ook de trainers zelf al aangeven. Er zal meer aandacht besteed kunnen
worden aan bewustwording van eigen denkbeelden en handelen en de eigen identiteitsontwikkeling,
om vervolgens aan de hand van rollenspel te oefenen als beginnend professional.
Wat betreft de cursisten die de training reeds hebben gevolgd, zou een vervolg zich meer kunnen
richten op het aanleren van vaardigheden in het omgaan met radicaliserende jongeren, zoals ook de
cursisten zelf wensen.
Tot slot zou vanuit de gemeente aandacht besteed kunnen worden aan de staat van het jongerenwerk
in het algemeen. Uit gesprekken met de trainers blijkt dat het zelfvertrouwen van jongerenwerkers en
de relatie van het jongerenwerk met de overheid vaak te wensen overlaat en dat er sprake is van
(zelf)onderwaardering en wantrouwen. Ook blijkt dat er onder jongerenwerkers veel verloop is en dat
de meesten na enkele jaren het jongerenwerk verlaten, wat de kwaliteit van het jongerenwerk
wellicht niet ten goede komt.

Vervolg in de visie van de cursisten
Een meerderheid van de cursisten ziet graag een vervolg op de training. De cursisten leggen, als het
gaat om hun wensen en behoeften voor een eventueel vervolg, het meeste accent op vaardigheden. In
een vervolg zou vooral aandacht moeten worden besteed aan het aanleren van vaardigheden bij het
omgaan met vragen of conflicten die gerelateerd zijn aan de religieuze achtergrond van jongeren,
inzicht in mogelijkheden om radicalisering te voorkomen, bewustwording van de eigen denkbeelden en
houding en vaardigheden in het herkennen van radicalisering. Daarnaast verdient ook bewustwording
van de eigen denkbeelden en houding meer aandacht. Dit neemt niet weg dat er ook behoefte blijft
bestaan aan meer algemene achtergrondkennis en kennis over radicalisering.

Vervolg in de visie van de trainers
Wat is de visie van projectleider/trainer Cheppih op het vervolg op de zojuist afgeronde serie
trainingen?
“Wij hebben een mix van een jongerenwerker (Hicham) en iemand uit de religieuze hoek (ikzelf). Ik
ben niet blij met trainingen waar de focus ligt op terminologie en allerlei fenomenen in hokjes en
vakjes worden geduwd. Dat gebeurt heel veel, maar dat is te simpel. Ik hoop dat er in de toekomst
trainingen komen zonder die hokjesgeest, profielen, stempels en afvinklijstjes. Ik vind het van
belang dat de aandacht gericht wordt op de mens achter de radicaal en dat er meer aandacht is
voor preventie. Minder nadruk op regeltjes, theorie en gevolgen. Als jongerenwerker moet je met
radicalisering kunnen omgaan, er op inspelen. Inzien dat jongeren zoeken naar erkenning,
identiteit. Je moet niet verbieden, maar praten, insluiten, woede laten uiten. Kijken naar de mens
achter de radicaal, en naar oorzaken eerder dan naar gevolgen. Wij hebben dat in de training
redelijk kunnen doen, in die zin zijn wij meer onconventioneel. Ik hoop dat de gemeente in de
toekomst blijft inzetten op ons type aanpak: kijk, luister en sluit in. En meer bewustwording en
vaardigheden. Daar liggen ook de behoeftes”.

Hoe zit het met de overdraagbaarheid van de training?
“Ik doe ook trainingen voor de politie, leidinggevenden, etc. Je past je aan aan de vaardigheden
van de groep. Het is belangrijk dat de training uit de samenleving komt. Ik ben niet alleen
theoloog, maar ook ervaringsdeskundige. Ik praat met jongeren die de weg kwijt zijn en dat neem
je mee in zo’n training. Dus de theorie én de praktijk. Niet ‘hoe het moet zijn’, maar ook wat er
speelt in de leefwereld van die jongeren. Dat vind ik heel belangrijk, dat je het niet alleen uit
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boekjes hebt. Dat merken de professionals ook aan je. Vanuit Radar willen we ook echt investeren
in de trainingen, professionaliseren, ook door andere trainers te trainen voor de toekomst”.

En hoe zit het met de netwerkvorming?
“Die is goed zoals het nu gaat: het formele met het informele verbinden. Daar sluit de stad goed
bij aan. Het is goed dat de jongerenwerkers weten dat ze ergens terecht kunnen. De relatie tussen
jongerenwerkers en de overheid is niet zo goed. De overheid heeft het idee dat de jongerenwerkers
zich te veel hechten aan de jongeren. Ze hébben daar ook moeite mee, dat ze een rol en
verantwoordelijkheid hebben als professionals. Maar de overheid gaat er ook te gemakkelijk mee
om. Stelt hoge verwachtingen en eisen, terwijl daar weinig waardering tegenover staat, evenals
facilitering en deskundigheidsbevordering. Ze [de jongerenwerkers] hebben weinig vertrouwen in
de overheid net als andere professionals, buurtvaders en moskeeën. Je moet daar iets mee! Niet te
veel achter je bureau blijven zitten en dichter bij de professionals gaan staan. Er moet vertrouwen
ontwikkeld worden”.
Verder geven de trainers aan dat er nog een terugkomdag georganiseerd wordt voor alle deelnemers
aan de training met als doel netwerkvorming en het uitwisselen van ervaringen. Deze ‘afsluitende
conferentie’ wordt ook genoemd in de offerte aan de Gemeente (zie Hoodstuk 3.1)
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Inleiding

De Informatiehuishouding Radicalisering, adviespunt voor radicalisering van de gemeente Amsterdam,
heeft als taken de signalering van radicalisering te verbeteren en netwerken van professionals en
andere relevante partijen te informeren. In dit kader hebben, in opdracht van de gemeente, drie
bureaus in 2007 en 2008 een aantal trainingen verzorgd voor eerstelijnswerkers in de stad om het
herkennen van en omgaan met radicalisering te verbeteren. Het gaat om een van de acties die de
gemeente blijkens het actieplan Amsterdam tegen radicalisering (2007) inzet om radicalisering een
halt toe te roepen en in de toekomst te voorkomen. In de trainingen wordt, aldus dit actieplan, ruime
aandacht besteed aan kennis over en herkenbaarheid van met name islamitische radicalisering.
‘Centraal staan praktijksituaties en mogelijke reacties daarop. Er is veel aandacht voor eigen
ervaringen van professionals en er worden gesprekstechnieken getraind (42).’

De reeks trainingen startte met een aantal pilots in de eerste helft van 2007. Op grond van de
ervaringen kwamen herziene versies tot stand, die vanaf de tweede helft van 2007 in uitvoering
kwamen. Om de kwaliteit en de voortgang van de trainingen te waarborgen heeft de gemeente
Amsterdam aan FORUM en het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een externe evaluatie uit te voeren.
Doel ervan is de trainingen op hun inhoud, uitvoering, bereik en effect te beoordelen alsmede te
voorzien in een vergelijking tussen de verschillende trainingen. Voorts gaat het om analyse van de
uitkomsten met het oog op relevantie voor de afdeling informatiehuishouding enerzijds en nog op te
zetten trainingen/initiatieven anderzijds.
Het onderzoek heeft betrekking op drie trainingen, te weten van docenten en leidinggevenden in het
onderwijs door het adviesbureau ICP Advies, van jeugdhulpverleners door adviesbureau Van de Bunt en
van jongerenwerkers door Academica Islamica/Practica. Voor elke training wordt apart verslag gedaan,
waarna afgerond wordt met een overzichtsrapportage met een samenvatting van de belangrijkste
bevindingen, vergelijking van de trainingen, beoordeling ervan op grond van de visie en verwachtingen
van de gemeente Amsterdam, en conclusies en aanbevelingen ten behoeve van voortzetting van het
gemeentelijk beleid op dit dossier.

Voor u ligt het verslag van de training voor het onderwijs die verzorgd is door ICP Advies in de periode
november 2007 t/m mei 2008. In totaal vonden in deze periode vijf tweedaagse trainingen plaats voor
leidinggevenden en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is informatie opgenomen over de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 gaat over de beoogde
doelgroep van de training, de werkwijze bij de werving van cursisten en het behaalde bereik, zowel in
aantal als in spreiding over functies en stadsdelen. In hoofdstuk 3 wordt doel, inhoud en aanpak van de
training geschetst. De daarop volgende drie hoofdstukken hebben betrekking op de evaluatie. De vraag
hoe de cursisten de inhoud en aanpak beoordeelden wordt beantwoord in hoofdstuk 4, hun oordeel
over de opbrengst is te vinden in hoofdstuk 5. Tot welke gevolgtrekkingen de onderzoekers en de
trainer komen op basis van de bevindingen valt te lezen in hoofdstuk 6. De gedachten over een vervolg
van zowel cursisten als cursustrainer staan genoteerd in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 bevat de
slotconclusies op grond van de evaluatie.
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1 Onderzoeksopzet

Het evaluatieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken, een proces- en uitkomstenevaluatie van de
trainingen, een vergelijkende analyse van de trainingen en beleidanalyse betreffende de relevantie van
de trainingen.

Deelonderzoek 1: Proces- en uitkomstenevaluatie
De procesevaluatie betreft de overgedragen inhoud en de uitvoering van de trainingen, de
uitkomstenevaluatie richt zich op het bereik en de effecten ervan.

De overgedragen inhoud:
- Wat is de doelstelling van de trainingen en hoe krijgt deze inhoudelijk vorm?
- Sluit deze inhoud aan bij de (professionele) belevingswereld van de trainees?
- Sluiten doel en inhoud aan op de visie op (professionalisering in het kader van) radicalisering

van de Gemeente Amsterdam en op de verwachtingen die de gemeente van de trainingen
heeft?

De uitvoering:
- Hoe zijn de trainingen te kenmerken naar methodiek, vorm van overdracht en organisatie?
- Zijn de trainingen op deze punten toereikend in de ogen van trainers en trainees?

Het bereik:
- Hoe zijn de beoogde doelgroepen te kenmerken?
- Hoe verliep de werving?
- Wat is het bereik onder de beoogde doelgroepen, zowel absoluut als relatief?
- Is er sprake van tussentijdse drop-out?

Effecten:
- Bereiken de trainingen de beoogde doelen (afgemeten aan de doelen die de organisaties zelf

hebben geformuleerd en de ervaringen van de trainers en trainees/de door hen gerapporteerde
leereffecten)?

- Sluiten de trainingen naar doelen, inhoud en werkwijze aan bij de mogelijkheden en
verwachtingen van de trainees? Is er nadere differentiatie nodig, bijvoorbeeld naar het
professionele en managementniveau?

Indirect:
- Is er sprake van een verbeterde netwerkvorming onder de deelnemers?
- En van een verbeterde netwerkvorming tussen de gemeente en de betrokken partijen, die

voorwaarde is voor een betere uitwisseling indien zich problemen voordoen?
- In hoeverre is een verbetering van de signaleringsfunctie te verwachten?

Deelonderzoek 2: Vergelijkende analyse van de trainingen
In deelonderzoek 2 wordt een overzicht verkregen van alle gegeven trainingen door middel van een
vergelijkende analyse:

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de trainingen naar doelen, inhoud,
werkwijzen en resultaten?

- En naar ‘wat werkt en wat werkt niet’ ?
- Welke lering is uit de opgedane ervaringen te trekken ten behoeve van verdere

professionalisering van eerstelijnswerkers en differentiatie daarbinnen?

Deelonderzoek 3: Beleidsanalyse relevantie trainingen
De beleidsanalyse met betrekking tot de relevantie van de trainingen wordt uitgevoerd vanuit twee
perspectieven:

- Wat zijn relevante uitkomsten voor de Informatiehuishouding? Wordt door de deelnemers

gerept over nieuwe trends, fenomenen of behoeften?
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- Zijn er discussies, opmerkingen of aanbevelingen waar de informatiehuishouding iets mee zou

moeten doen?

- Wat zijn relevante uitkomsten voor nog op te zetten trainingen/initiatieven? Welke werkzame

elementen zijn te identificeren ten behoeve van overdraagbaarheid van (elementen van) de

trainingen in dezelfde/andere settings? Welke knelpunten en valkuilen komt men tegen? Hoe

kan optimaal worden bijgedragen aan netwerkvorming en onderling vertrouwen tussen de

gemeente en de betrokken partijen?

Dit verslag

Het voorliggende verslag betreft de proces- en uitkomstenevaluatie van de trainingen aan

functionarissen uit het onderwijs door ICP Advies. Van de trainingen voor jeugdhulpverleners en

jongerenwerkers wordt separaat verslag gedaan. Vervolgens zal een overzichtsrapportage het antwoord

bieden op de vragen die in het tweede en derde deelonderzoek centraal staan en betrekking hebben op

een vergelijkende analyse en beleidsanalyse van de bevindingen.

De proces- en uitkomstenevaluatie behelst de integrale observatie van een van de tweedaagse
trainingen van ICP Advies door beide projectleiders van het onderzoek, aangevuld met een assistent-
onderzoeker. Van de observatie van beide cursusdagen is uitgebreid verslag gedaan. Verder noteerden
de aanwezige onderzoekers achteraf, onafhankelijk van elkaar, hun evaluaties op grond van de
observaties. Waar opportuun worden de betreffende bevindingen vermeld.
Na afloop van de training is aan alle cursisten per email1 een internetenquête voorgelegd. De volgende
onderwerpen komen in de internetenquête aan de orde:

 Introductievragen en achtergrondkenmerken

 verwachtingen vooraf

 tevredenheid over diverse programmaonderdelen en organisatie van de training

 bijdrage van de training aan kennis, bewustwording, vaardigheden, pedagogisch handelen en

netwerkvorming rondom radicalisering

 aansluiting op behoeften

 toepasbaarheid van de training in de dagelijkse praktijk

 wensen voor een eventueel vervolg.
Een integrale versie van de internetenquête is opgenomen in Bijlage I.
Naast de internetenquête zijn vier (aselect gekozen) cursisten van de geobserveerde training nader
geïnterviewd over hun opvattingen en verwachtingen vooraf en hun ervaringen met en beoordeling van
de training. Ook de drie trainers zijn na afloop van de training geïnterviewd. De betreffende
topiclijsten zijn opgenomen in Bijlagen II en III.
Ten slotte hield het onderzoek analyse in van de over de trainingen beschikbare documentatie2, waar
nodig aangevuld via (telefonische) interviews, evenals van de voor weging van de bevindingen
relevante (beleids)teksten.

1 De link naar de enquête is via ICP Advies naar de cursisten gemaild.
2 Documentatie van ICP Advies: powerpointpresentaties ‘islam’, ‘cultuurverschillen in de klas’, ‘pedagogisch
handelen’, ‘omgaan met adolescenten’, ‘stappenplan’ en ‘radicalisering’ (de laatste van Informatiehuishouding);
reader (zie hoofdstuk 3); drie definities van radicalisering: van de gemeente A’dam, van de AIVD en een
pedagogische definitie; enkele casussen, brief aan scholen; offerte en vervolgaanvraag aan de gemeente,
aanmeldings- en evaluatieformulier; trainingsprogramma.
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2 Werving en bereik van de training

In dit hoofdstuk wordt de doelgroep van de trainingen van ICP Advies omschreven, en wordt ingegaan
op de aanpak van de werving en het gerealiseerde bereik van de training.

1. Werving

Functionarissen in het basis- en voortgezet onderwijs, te weten docenten, zorgcoördinatoren en
leidinggevenden, vormen de doelgroep van de training van ICP Advies.
De werving, waarbij vooral leidinggevenden werden aangesproken, verliep tamelijk moeizaam. Scholen
blijken zich nogal afhoudend op te stellen. De vrees voor imagoschade door deelname aan een training
over radicalisering lijkt daarvan een belangrijke oorzaak (zie ook Van Eck 20083). Begonnen werd met
aanschrijven van scholen uit het eigen netwerk van ICP Advies. Veel scholen reageerden echter met de
opmerking dat ze de competenties die in de training aangeboden werden al in huis hadden. Uiteindelijk
zijn de trainingen toch vooral gevuld door herhaalde, intensieve gesprekken over het belang ervan. De
persoonlijke contacten en het vertrouwen in ICP Advies vormden een belangrijke stimulans voor
deelname aan de cursus. Ook Amarantis (Protestants Christelijke Koepelorganisatie van ISA en ROC
ASA) heeft een belangrijke rol gespeeld, door veel eigen mensen naar de training te sturen. Het zou
wenselijk zijn dat ook de gemeente (DMO/VIOS) een steentje zou bijdragen aan de werving voor de
trainingen; daarvan is nu geen sprake geweest. De trainers stellen dat de belangstelling wel toeneemt.
Er komen steeds meer spontane aanmeldingen.
Naar schatting van de trainers zijn in totaal ongeveer honderd van de paar duizend docenten in
Amsterdam bereikt. Het accent ligt op ‘zwarte’ of naar etnische herkomst gemengde scholen. Aan het
begin van de trainingenreeks kwamen veel docenten/leidinggevenden uit het voortgezet onderwijs,
later in de reeks meer vanuit het basisonderwijs. Ook het islamitisch onderwijs in Amsterdam is als
doelgroep bereikt, met uitzondering van de As-Siddieq school. De verdeling tussen directieleden,
zorgcoördinatoren en docenten is ongeveer gelijk.

Hoe hebben de cursisten over de training gehoord en waarom waren zij hierin geïnteresseerd? De
nadere interviews met vier van de cursisten bieden hier enig zicht op. De betreffende personen hebben
op verschillende manieren over de training gehoord: via de werkgever (twee maal), via een collega-
professional op een andere school en via de gemeente. Degenen die via de gemeente over de training
hoorden, ontvingen een mailtje met daarin informatie over de training.
De vier geïnterviewden noemen verschillende motivaties om zich op te geven voor de training. Een
respondent was zelf al bezig met een project rondom radicalisering. De training leek een goede
aanvulling. Ook de andere drie respondenten geven aan dat zij het thema radicalisering boeiend
vinden. Een van hen maakt een directe koppeling met de dagelijkse praktijk: “Wij werken met de
Marokkaanse kinderen die later het VMBO opgaan. Wij hebben veel contacten met de gezinnen,
politie, jongerenwerkers, etc. in de buurt. We hebben goed overleg met de buurt en proberen alles in
de gaten te houden. Wanneer we meer afweten van radicalisering, dan kunnen we sneller een
eventuele waarschuwing afgeven”.
De vier geïnterviewde respondenten hadden weinig specifieke verwachtingen van de training: "Ik had
een open houding: ‘Ik ga en ik hoor’”. Wel noemen drie van de vier respondenten de verwachting dat
zij handvatten zouden krijgen om radicalisering te signaleren en er mee om te gaan. Een respondent
vermeldt hierbij dat deze verwachting was gebaseerd op het woord “training”. “Ik verwachtte dat ik
écht getraind zou worden”.

3
Eck, S. van (2008). Radicalisering in het klaslokaal. Hoe te herkennen en te handelen? Amsterdam: CNA.
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2. Bereik

In totaal zijn 74 docenten en leidinggevenden opgegeven voor de trainingenreeks die plaatsvond na de
pilot, waarvan uiteindelijk 71 de training ook daadwerkelijk hebben gevolgd. De overige drie personen
trokken zich terug wegens bezoek van de onderwijsinspectie (2) en ziekte (1). Er was geen sprake van
uitval tijdens de trainingen, aldus de trainers. Voor de training is een locatie buiten de stad gekozen
(Noordwijk aan Zee), onder andere om uitval te voorkomen. Niemand heeft ook overwogen om de
training te verlaten. Er zijn zelfs twee personen die de training twee keer hebben gevolgd.
Voor een nadere beschrijving van de groep deelnemers kan gebruik worden gemaakt van de gegevens
uit de internetenquête. Deze is verstuurd naar 59 cursisten die de training hebben gevolgd4. Na drie
herinneringsmails kwam het aantal respondenten uiteindelijk op 26. Dit betekent een respons van 44%.
Aan de hand van de informatie uit de enquête ontstaat het volgende beeld van de achtergrond van dit
deel van de cursisten.
69% van de respondenten is vrouw; 31% is man. Ruim een kwart van de respondenten (namelijk 27%) is
35 jaar of jonger, een klein kwart is tussen de 36 en 45 jaar oud en 30% heeft een leeftijd van 46 tot 55
jaar. 20% van de respondenten is tussen de 56 en 65 jaar oud.
17 van de 26 respondenten geeft aan dat zijn/haar functie ‘hoofdzakelijk uitvoerend’ is. Negen van de
26 respondenten heeft een ‘hoofdzakelijk leidinggevende’ functie.
De grootste beroepsgroep bij de respondenten wordt gevormd door de docenten (13) en de
schoolleiders (8). Daarnaast zijn er drie ‘interne begeleiders’, alsmede een mentor, een
schoolmaatschappelijk werker, een zorgcoördinator, een brede schoolcoördinator, een hoofdconciërge
en een identiteitsbegeleider.
In onderstaande tabel is aangegeven welke beroepen de 26 respondenten uitvoeren.

Beroep van de respondent Aantal
Docent 13
Schoolleider 8
Intern begeleider 3
Mentor 1
Schoolmaatschappelijk werker 1
Zorg coördinator 1
Anders5 3
TOTAAL* 30

*Omdat diverse respondenten meer dan een beroep hebben aangegeven is het totaal aantal beroepen hoger (namelijk 30) dan
het aantal respondenten.

De 26 respondenten zijn werkzaam in diverse delen van de stad. Een van de respondenten geeft aan
werkzaam te zijn ´in de hele stad´. De overige respondenten zijn werkzaam in een of meer stadsdelen.
Slotervaart is het stadsdeel waarin de meeste respondenten werkzaam zijn (namelijk 7). Ook in Osdorp
(6), Amsterdam-Noord, Zuideramstel (beide 4), Bos en Lommer (3), De Baarsjes en
Geuzenveld/Slotermeer (beide 2) wordt door meerdere respondenten gewerkt. Zie onderstaande tabel
voor een overzicht.

Stadsdeel Aantal
Werkzaam in heel de stad 1
Osdorp 6
Amsterdam Zuidoost 0
Centrum 1
Slotervaart 7
Geuzenveld-Slotermeer 2

4
Van de overige 12 cursisten was geen emailadres beschikbaar

5
De respondenten die ‘anders’ hebben ingevuld, hebben de volgende beroepen: brede schoolcoördinator,

hoofdconciërge en identiteitsbegeleider.
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Oost-Watergraafsmeer 1
Amsterdam-Noord 4
Oud-Zuid 0
Oud-West 0
De Baarsjes 2
Bos en Lommer 3
Westerpark 0
Zeeburg 0
Zuideramstel 4
TOTAAL6 31

De vier geïnterviewde cursisten zijn resp. docent, intern begeleider (beide op een basisschool),
vrijwilliger (op een VMBO school) en identiteitsbegeleider (bij een adviesorganisatie voor basisscholen).
De respondenten zijn allen vrouw. Hun dagelijkse bezigheden bestaan uit het begeleiden en counselen
van kinderen, het organiseren van bijeenkomsten, het coachen van leerkrachten, het schrijven van
onderwijskundige rapporten en lesgeven. De doelgroep van de werkzaamheden van de respondenten
zijn in eerste instantie kinderen van de basisschool of het VMBO, maar daarnaast ook docenten.

6
Omdat de respondenten kunnen aangeven in meer dan één stadsdeel werkzaam te zijn telt het totaal aantal

op tot meer dan 26 (namelijk 31).
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3 Inhoud en uitvoering van de training

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord naar de doelstellingen van de trainingen en hoe deze
inhoudelijk vorm krijgen. Vervolgens komt aan de orde hoe de trainingen zijn te kenmerken naar
methodiek, vorm van overdracht en organisatie.

1. Doel en inhoud

Het doel dat de gemeente Amsterdam, opdrachtgever van de trainingen, in algemene zin voor ogen
staat is om bij eerstelijnswerkers het herkennen van en omgaan met radicalisering te verbeteren.
Het doel van de training is door ICP Advies als volgt nader omschreven:
‘Voorbodes van radicalisering kunnen al herkenbaar aan de orde zijn vanaf groep 7 en 8 van het
basisonderwijs. In de (pre)puberteit en de periode van de adolescentie zijn jongeren van nature
bevattelijk voor “rebelse invloeden”, die door kwaadwillenden gemanipuleerd kunnen worden.
De cursus van ICP Advies richt zich zowel op een beter pedagogisch begrip, als op de cultureel-
maatschappelijke context waarbinnen moslimse jongeren opgroeien.
Zo wordt er aandacht besteed aan verschijningsvormen van de islam, identiteitsvorming van jongeren
binnen de islam, processen van vereenzaming en vervreemding bij jongeren, slachtoffergevoelens en
loyaliteitsconflicten.
Met deze inhoud wil de cursus de deelnemers focussen op het waarnemen van en het aansluiten bij wat
(moslimse) jongeren beweegt en een aanvullend handelingsperspectief bieden aan onderwijsgevenden
in een multiculturele samenleving.’
(Bron: Bijlage ‘Programma van tweedaags seminar “Voorkomen van radicalisering op school” bij
wervingsbrief aan directieleden)

In de offerte van ICP Advies aan de gemeente wordt de inhoud van de trainingenreeks van november
2007 - juni 2008 als volgt omschreven:
‘In het tweedaagse seminar wordt aandacht besteed aan:

- Relevante verschijningsvormen van de islam, Niet - zoals eerder - door het geven van "mini-
lezingen" (de basiskennis wordt in het vervolg middels een reader bekend geacht), maar in
interactieve aansluiting op praktijkervaringen van docenten. Bijvoorbeeld: een lerares is
uitgescholden voor "hoer"; wat steken daar voor denkbeelden achter? Hoe verhouden die
denkbeelden zich tot "de" islam dan wel tot de "plattelandsislam" van veel ouderen?

- In het verlengde van het voorgaande: met wat voor thuissituaties hebben we als docenten te
maken? Hoe kom je met moslimse ouders hierover in een vruchtbaar gesprek?

- Actuele processen van vereenzaming en vervreemding bij jongeren, mede binnen de context
van psychologische processen op de ontwikkelingsweg van basisschoolleerling naar jong
volwassene.

- In het verlengde van het voorgaande: ieder kind, iedere jongere bewandelt zijn of haar eigen
pad, heeft een eigen zoektocht naar identiteit, mogelijk met (moslimse) religie als heel
bepalend aspect daarvan; hoe help je als docent (en ouder) ernstige misstappen daarbij zoveel
mogelijk voorkomen? Hoe zorg je als onderwijsgevenden dat iedere leerling van jongs af aan
zich bevestigd kan voelen in zijn of haar erbij horen, in zijn of haar Nederlanderschap?

- Empathische benadering van slachtoffergevoelens en loyaliteitsconflicten.
- Maar ook: het acht slaan op mogelijk manipulatief misbruik van de slachtofferrol en

zelfuitsluiting.
- Hoe kun je als docent pedagogisch constructief omgaan met zwaarwegende, ook op de eigen

persoon gerichte wangedragingen van moslimse leerlingen?
- Hoe herken je potentiële radicalisering en hoe voorkom je tegelijkertijd provocerende

stigmatisering?
- Goede communicatie vraagt kennis van en inzicht in "sociale rituelen en gangbare

bezweringsformules". Goede interculturele communicatie vraagt dit des te meer.
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ICP Advies stelt de pedagogie en het contact met de ouders centraal. Dat zijn de twee
allerbelangrijkste ingangen om gevoelens van uitsluiting onder zoveel mogelijk moslimse jongeren te
voorkomen. We hanteren binnen de pedagogische context de volgende definitie van "radicalisering":
Je eigen ideologie zo sterk op de omgeving projecteren, dat je alles gewelddadig wilt wegsnijden wat
de realisatie van die projectie in de weg staat.
ICP Advies meent dat met de hierboven opgesomde aandachtspunten een substantiële bijdrage kan
worden geleverd aan het voorkomen van radicalisering op scholen. (1-2)’

Netwerkvorming
Omdat de gemeente Amsterdam veel waarde hecht aan netwerkvorming en kennisuitwisseling met
Amsterdamse instellingen, is er in de training ook een rol weggelegd voor de gemeentelijke
Informatiehuishouding (IHH), die tot doel heeft om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Een
vertegenwoordiger van deze gemeentelijke afdeling geeft uitleg over de aanpak van IHH en de plaats
van de trainingen van eerstelijnswerkers daarbinnen. Voorts wordt ingegaan op de rol van vraagbaak
van IHH en de mogelijkheden van de afdeling om professionals te koppelen aan deskundigen en
sleutelfiguren uit de betrokken groepen ingeval vragen of problemen de macht en mogelijkheden van
IHH te boven gaan. De trainingen bieden voorts IHH de mogelijkheid om de deelnemers persoonlijk te
leren kennen om zodoende het benodigde vertrouwen te creëren voor signaleren, interveniëren en
netwerkvorming.

2. Organisatie en uitvoering

Organisatie
De gemeente subsidieert de trainingen; aan de deelnemende instellingen worden derhalve geen kosten
in rekening gebracht.
De trainingen zijn gehouden in conferentiecentrum De Baak in Noordwijk. Deze locatie is bewust
gekozen vanwege de afstand tot de dagelijkse omgeving van de cursisten en de atmosfeer. De trainers
achten dit “een geschikte plek om serieus aan de slag te gaan, aangezien de andere gasten op de
locatie ook gekomen zijn om te leren. Het was wel een zware financiële investering, maar het is qua
motiverende werking niet te vergelijken met bijvoorbeeld een schoolgebouw. (…) Je creëert als het
ware (een veilige) ruimte, dat is heel goed voor dit onderwerp”.

Uitvoering van de training
Het programma van de training ziet er als volgt uit. Dit geldt althans voor de grote lijnen, want
afhankelijk van de mogelijkheden van de gastinleiders kan op onderdelen van de geplande volgorde
worden afgeweken.

Dag 1
08.45 Aankomst op locatie, ontvangst met koffie
09.15 Welkomstwoord door Abdel Boulal met context van de cursus en toelichting door Olga Plokhooij

op het programma.
09.45 Rondvraag deelnemers - Waar loop je tegenaan? Welke vragen heb je? Wat wil je leren?
10.15 Koffie
10.30 Presentatie over ontwikkelingspsychologische achtergronden t.b.v. zicht op “normaal” gedrag

en (begin van) grensoverschrijding – door Maarten Ploeger
11.15 Twee casussen van (potentiële) radicalisering met interactief gesprek over

handelingsbekwaamheid van de docent
12.00 Lunch en gelegenheid om naar buiten te gaan
13.30 Interactief gesprek over handelingsbekwaamheid van de docent aan de hand van twee

casussen
14.15 Casussen rond interculturele communicatie en deelidentiteiten door Olga Plokhooij
15.30 Thee
15.45 Introductie m.b.t. verschijningsvormen van de Islam en gezinscultuur, met daarbij de

gelegenheid tot het stellen van vragen aan A. – door Abdel Boulal; met fragmenten
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van het internet.
17.30 Strand
18.30 Diner
20.00 Bekijken van voor het thema relevante films.

Dag 2
08.00 Ontbijt
08.30 Strandwandeling
09.00 Aanvang programma met bespreking TV materiaal vorige avond
09.15 Presentatie over essenties van pedagogisch handelen als voorwaarden voor een effectieve

aandachtsrelatie tussen leraar en leerling met gesprek – door Maarten Ploeger
10.30 Koffiepauze
10.45 Casusinbreng door deelnemers t.b.v. stappenplan binnen de schoolorganisatie – mede – ter

ondersteuning van de individuele docent – door Abdel Boulal
12.00 Lunch
13.30 Presentatie over beleid en aanbod gemeente Amsterdam door Colin Mellis
14.30 Voorzetting gesprek met ruimte voor aanvullende vragen
15.15 Thee
15.30 Schriftelijke evaluatie met 1-minuten-ronde ter afsluiting over de vraag ´wat heb ik geleerd,

wat neem ik mee van dit seminar´
16.00 Einde seminar.

Bron: Programma 10 maart. 2008, ICP Advies

Het programma laat zien dat op beide cursusdagen veel aandacht wordt besteed aan kennisoverdracht.
Inleidingen van de trainers staan hierbij centraal. In de geobserveerde training waren er op beide
cursusdagen drie, respectievelijk twee, presentaties met een powerpoint of handout. Daarbij was
voornamelijk de trainer aan het woord. Tussentijds werd niet expliciet ruimte geboden voor
opmerkingen en vragen; deze werden dan ook nauwelijks spontaan naar voren gebracht. Na afloop was
er wel enige gelegenheid tot vragen, zij het in wisselende mate, mede vanwege tijdsdruk.
Naast de op kennisoverdracht gerichte onderdelen vindt bespreking plaats van door de cursisten of
trainers ingebrachte casussen en werd kort door middel van rollenspel een praktijksituatie
gesimuleerd, voornamelijk met het oog op training van gespreksvaardigheden. Zoals ook uit de
observaties blijkt is tijdens deze onderdelen meer ruimte voor vragen en reacties van de deelnemers.
Ook is er meer ruimte voor enige (onderlinge) interactie en discussie, al blijft deze doorgaans vrij
beperkt.
Een belangrijk onderdeel van de training vormt de bijdrage van een jonge (orthodoxe) moslim, die
vertelt over zijn beleving als moslim en het radicaliseringsproces dat hij vroeger heeft doorgemaakt.
Na afloop konden de cursisten hem vragen stellen. Omdat de betrokkene in dit geval alleen ’s avonds
kon, werd de geplande sessie met films sterk ingekort en werd alleen een korte film over islamofobie
in Nederland vertoond7.
Ten slotte omvat de training een inleiding van een vertegenwoordiger van de gemeentelijke
informatiehuishouding, over radicalisering, de gemeentelijke aanpak ervan, de plaats van de trainingen
daarbinnen en de beoogde samenwerking tussen de afdeling en gemeentelijke instellingen ter
(verbetering van) signalering en omgang met radicalisering. De presentatie vond later op de dag plaats
dan gepland in verband met de agenda van de betrokken ambtenaar. Omdat de presentatie hiermee
feitelijk het sluitstuk was van de training kregen de cursisten na afloop de gelegenheid om naast de
vertegenwoordiger van de gemeente ook de trainers nog (overgebleven) vragen te stellen. Mede
hierdoor hadden de vragen slechts ten dele bettrekking op de gemeentelijke presentatie.
Hiermee is de grote lijn van de trainingen weergegeven.

Voorafgaand aan de training krijgen de cursisten een reader toegestuurd8. Lezing van de artikelen is
facultatief.

7
De Tegenfilm, door Ersin Kiris en Vincent van der Lam, MTNL 2008

8
De reader omvat de volgende teksten:
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Aan het begin van dag 1 wordt de deelnemers gevraagd naar hun behoeften en verwachtingen van de
cursus. Aan het slot, in dit geval vóór de presentatie van de gemeente Amsterdam, wordt een rondje
gehouden om te horen of aan de verwachtingen is voldaan en wat de deelnemers hebben geleerd.
In het interview met de trainers komt naar voren dat op basis van opmerkingen en de evaluaties van
cursisten in de trainingenreeks waar nodig wijzigingen zijn aangebracht. Binnen afzonderlijke
trainingen lijkt verder geen sprake van maatwerk op basis van de specifieke verwachtingen van de
deelnemers. Wel is er enige ruimte voor eigen inbreng van de cursisten. Volgens de trainers was
daarvan aan het begin van de reeks te weinig sprake. ‘We dachten dat wij moesten aanbieden’. Er
kwam terug dat de cursisten ook inbreng wilden. ‘Mensen moeten hun ei kwijt kunnen. We vragen
tegenwoordig ook naar eigen casuïstiek, terwijl we daar aan het begin wat angstig voor waren’.
Geconstrueerde casussen zijn dan ook gaandeweg ingeruild voor casussen uit de realiteit. Verder
kunnen cursisten elkaar ook onderling verder helpen, aldus de trainers: ‘We hebben nooit de
arrogantie gehad dat we alle antwoorden weten’.

- Krantenartikelen en persberichten over islam, radicalisering, soms in relatie tot opvoeding of onderwijs

(bron en datum meestal niet vermeld)

- Inleiding (p. 12-20) uit J. Waardenburg (red.) (1999) Islam, norm, ideaal en werkelijkheid. Fibula.

- Delen uit T. Ramadan (2005). Westerse moslims en de toekomst van Europa. Bulaq.

- Deel van (ongeïdentificeerd) onderzoek van IMES (2005) over radicalisering moslimjongeren.



12

4 Evaluatie: inhoud en aanpak

Aan de cursisten is om te beginnen gevraagd om hun algemene oordeel over de training. Vervolgens is
gevraagd naar hun oordeel over de inhoud van de training, over de gehanteerde werkwijze en de
organisatie ervan. Deze onderwerpen komen hierna achtereenvolgens aan de orde. Waar relevant
worden ook bevindingen uit de observaties en het interview met de trainer bij de bespreking
betrokken.

1. Algemeen oordeel

In de internetenquête is om te beginnen een algemeen oordeel gevraagd over de training. 85% van de
respondenten stelt tevreden te zijn (39% hiervan is “zeer tevreden”, 46% “tevreden”. Vier procent (een
persoon) van de respondenten is (zeer)ontevreden en 12% (vier personen) zit er tussen in (“niet
tevreden/niet ontevreden”)9.
Gevraagd naar een toelichting worden vooral de volgende zaken opgemerkt:

 Een positief oordeel over de organisatie van de training. Een aantal respondenten stelt dat de

training goed in elkaar stak; ook het feit dat deze plaatsvond op twee dagen met een

overnachting in een hotel wordt positief gewaardeerd: “Het feit dat je twee dagen bezig kunt

zijn met dit onderwerp op een goede locatie met een niet te grote groep andere cursisten heb

ik erg gewaardeerd. We konden de diepte in, niet gehinderd door dagelijkse beslommeringen”.

Op de organisatie van het programma is echter ook kritiek. Een aantal keer wordt genoemd dat

er enkele programmaonderdelen zijn uitgevallen: “Twee interessante programmaonderdelen

vervielen zonder dat daar iets vergelijkbaars voor in de plaats kwam”.

 Een positief oordeel over de kennis die in de training werd overgedragen: “Heb een duidelijker

beeld gekregen van de islam en hoe moslims zich in Nederland voelen”.

 Een positief oordeel over het nieuwe inzicht dat door het volgen van de training is opgedaan:

“Vooral het gesprek met een jongere die extremistisch dreigde te worden vond ik erg

verhelderend”. Ook op het punt van inzicht wordt echter door sommige deelnemers een

kritische noot geplaatst: sommigen misten “diepgang” en “de relatie tot de praktijk”. Een

respondent merkt op dat de cursus een islamitisch opvoedkundig perspectief had, en minder

focuste op een maatschappelijk en onderwijskundig perspectief.

Ook het oordeel van de training in z’n geheel door de vier geïnterviewde respondenten is positief. De
geïnterviewden noemen de training “informatief” en “een goede basis om je verder te ontwikkelen [op
dit thema]”. De geïnterviewden maken ook enkele opmerkingen over de opzet van de training: er was
veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en de training was goed georganiseerd. Een geïnterviewde
merkt op er inhoudelijk niet veel van te hebben geleerd (maar zij had al veel achtergrondkennis). Een
andere geïnterviewde vond de theoretische inleiding goed, maar te lang.
De geïnterviewde respondenten noemen elk verschillende onderdelen als ‘meest aansprekende deel
van de training’. Een favoriete presentatie van de ene geïnterviewde blijkt het minst favoriete
onderdeel van andere geïnterviewde. Het gesprek met de orthodoxe jongere wordt door een van de
geïnterviewden genoemd als meest waardevolle onderdeel: “Ik zie in hem kinderen van onze school: de
manier waarop ze denken vanuit hun cultuur en vanuit het idee van ‘ze pakken ons moslims’. Ik heb
het gevoel dat hun denkwereld overeenkomt met de manier van denken waar A. over vertelde”.

9
De antwoorden op deze vraag vertonen weinig spreiding. Dit is ook het geval bij de antwoorden op de vragen

die in het vervolg van deze paragraaf worden besproken. Vanwege deze geringe spreiding is het weinig zinvol

om in de analyse een onderscheid te maken naar de verschillende beroepsgroepen of de specifieke training die

is gevolgd. Er is bijvoorbeeld gekeken naar een eventueel verschillend oordeel van cursisten met een

uitvoerende en met een leidinggevende functie. De verschillen zijn niet noemenswaard.
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2. Inhoud van de training

In onderstaande tabel is het oordeel van de respondenten over de inhoud van de training op diverse
onderdelen weergegeven

Oordeel over de inhoud van de training in procenten10

Zeer
tevreden

Tevreden Niet
tevreden
/ niet
ontevr.

ontevreden Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Kennisoverdracht 31 62 0 4 4 0
Cursusmaterialen 19 62 4 0 4 0
Bespreking casussen 19 62 12 8 0 0
Interculturele communicatie 27 50 19 0 4 0
Pedagogische onderbouwing 27 58 4 12 0 0
Rollenspel 8 35 4 0 4 50
Stappenplan voor preventie 23 35 31 8 0 4
Presentatie beleid Amsterdam 19 54 15 4 0 8

Kennisoverdracht
Gevraagd naar een oordeel over de kennisoverdracht tijdens de training antwoordt 93% (24 van de 26
respondenten) hierover tevreden te zijn (31% is “zeer tevreden”).
De vier geïnterviewde respondenten vonden de twee presentaties die betrekking hebben op ‘Goed
omgaan met (pre)puberteit en adolescentie’ en ‘Introductie met betrekking tot de verschijningsvormen
van de islam en gezinscultuur’ over het algemeen goed. De geïnterviewden leggen echter verschillende
accenten. Daar waar de een de eerstgenoemde presentatie “een inhoudelijke opfrisser” noemt, vindt
de ander deze presentatie “alleen maar herhaling”. De kennis over de islam uit de tweede presentatie
wordt positief gewaardeerd: “Nu kan ik een beetje zien hoe ‘onze’ kinderen en hun families in het
geloof staan” .
Het onderdeel ‘interculturele communicatie’ (in de vorm van een presentatie over cultuurverschillen in
de klas) is door ruim driekwart van de respondenten positief gewaardeerd (27% is “zeer tevreden”). De
geïnterviewde respondenten prijzen naast de inhoud van de training (“boeiend” en “sterk”) ook de
presentatie. “Haar presentatie was op niveau en ze wist op een goede manier over te brengen wat ze
wilde zeggen”.
85% van de respondenten is tevreden over het onderdeel ‘pedagogische onderbouwing’ (27% is “zeer
tevreden”). Dit onderdeel was vormgegeven in de presentatie ‘Essenties van pedagogisch handelen als
voorwaarde voor een effectieve aandachtsrelatie’. De geïnterviewde respondenten zijn wisselend
enthousiast over deze presentatie. Drie van de vier vonden de presentatie interessant. Een
geïnterviewde vond dat er onvoldoende voorbeelden werden gegeven en onvoldoende tijd was voor
vragen.

Cursusmaterialen
Over de cursusmaterialen is 81% van de respondenten tevreden (19% is “zeer tevreden”). De vier
geïnterviewde respondenten waarderen het cursusmateriaal. Met name de hand-outs worden hierbij
genoemd. Het MTNL filmpje over islamofobie wordt door drie van de vier geïnterviewden positief
gewaardeerd: “Ik herkende mezelf en mijn oordelen erin. De film maakte dat ik de belachelijkheid
van oordelen (in dit geval op basis van kleding) inzag”.

10
Vanwege afrondingen tellen de percentages niet altijd precies op tot 100.
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Casussen
De bespreking van de casussen wordt door de respondenten positief beoordeeld. Ruim 80% is tevreden
(19% is “zeer tevreden”). Twee van de vier geïnterviewden zijn ronduit positief over de bespreking van
de casussen. De twee andere geïnterviewden hebben kanttekeningen. De eerste geeft aan dat zij nog
nooit voor de klas gestaan heeft, en dus de casussen niet kent. De tweede geïnterviewde vond het
moeilijk om bij de casussen een onderscheid te maken naar radicalisering of puberaal gedrag. Hierbij
merkt zij op: “Daarbij is het dus heel handig om te weten dat er nu een steunpunt is dat gebeld kan
worden”.

Rollenspellen
Ruim 43% van de respondenten (12 personen) is tevreden over de rollenspellen (8% is “zeer tevreden”).
50% van de respondenten merkt op dat deze vraag niet van toepassing was op de training. Dit kan
worden verklaard uit het feit dat rollenspel geen op zichzelf staand onderdeel uitmaakte van de
training, dus niet altijd als zodanig herkend is door de deelnemers of niet in iedere training aan bod
gekomen is.

Stappenplan
Het onderdeel stappenplan preventie (in de vorm van het cursusonderdeel ‘inbreng en bespreking
casussen en stappenplan school’) is door 58% van de respondenten positief gewaardeerd. Bijna een
derde van de respondenten oordeelt neutraal over dit programmaonderdeel. De geïnterviewde
respondenten zijn positief, hoewel een van hen opmerkt dat het allemaal weinig nieuws inhield: “Naar
aanleiding van de film van Wilders enige tijd terug hebben wij een brief opgesteld voor
scholen/docenten waarin we tot eenzelfde soort stappenplan waren gekomen, op het bellen met het
Steunpunt Radicalisering na. Op zich heb ik dus weinig concrete, nieuwe handvatten meegekregen.
Wel werd duidelijk dat het van belang is om constant in gesprek te blijven met een eventueel
radicaliserende jongere”.

Beleid gemeente
De presentatie van het beleid van de gemeente Amsterdam is bij 73% (19) van de respondenten in
goede aarde gevallen. Zij waren hierover tevreden (54%) of zeer tevreden (19%).
De vier geïnterviewde respondenten oordelen positief over de presentatie van het beleid door de
gemeente Amsterdam. De respondenten vonden de presentatie zonder meer nuttig en informatief. Ook
de wijze van presenteren wordt door hen positief beoordeeld. Een respondent is echter met de vraag
blijven zitten of “…er niet wat overdreven gereageerd wordt op radicalisering”.

Aan de geïnterviewden is tot slot gevraagd of de training goed aansloot bij hun verwachtingen. Bij
twee van de vier geïnterviewden is dit zonder meer het geval. De andere twee geïnterviewden plaatsen
ook kanttekeningen. Een van hen vindt de term ‘training’ de lading niet dekken omdat er veel nadruk
lag op kennisoverdracht en minder op zelf doen. De ander mist concrete handvatten: “… het is mij
alleen niet duidelijk geworden hoe wij als school verder moeten. Hoe kunnen we het besproken thema
bijvoorbeeld meenemen in de veiligheidsprotocollen?”.
Wat was het belangrijkste dat de vier geïnterviewden uit de training hebben meegenomen? Twee van
de geïnterviewden noemen het feit dat zij nu weten dat er een meldpunt is als belangrijkste opbrengst
(inclusief het stappenplan). Een geïnterviewde vond de informatie over het pedagogisch handelen het
belangrijkste. De andere geïnterviewde respondent noemt basiskennis over de islam als belangrijkste
opbrengst.

3. Aanpak van de training

In onderstaande tabel is het oordeel van de respondenten over de organisatie en werkwijze van de
training op diverse onderdelen weergegeven.
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Oordeel over de organisatie en werkwijze van de training in procenten11

Zeer
tevreden

Tevreden Niet
tevreden /
niet
ontevreden

ontevreden Zeer
ontevreden

Organisatie van de training 65 23 12 0 0
Werkvormen van de trainers 35 58 4 4 0
Deskundigheid van de
trainers

46 42 8 4 0

Mogelijkheden eigen inbreng 35 54 4 4 4
Antwoorden van de trainer
op vragen van cursisten

31 38 23 0 8

Bespreking van de casussen 8 73 12 8 0
Aansluiting van de training
op de praktijk

8 62 19 8 4

Onderlinge uitwisseling
tussen de cursisten

35 58 4 4 0

Balans tussen informatie,
uitwisseling en oefening

19 62 12 8 0

Organisatie
Gevraagd naar de tevredenheid over de organisatie van de training, antwoordt 88% (23 respondenten)
hierover tevreden te zijn (65% is “zeer tevreden”).
Twee van de vier geïnterviewde respondenten zijn tevreden over de informatievoorziening voorafgaand
aan de training. Twee geïnterviewden hebben voorafgaand aan de training geen informatie ontvangen.
Een van hen vertelt dat dit op een misverstand berustte (de informatie was wel degelijk opgestuurd).
De respondenten zonder informatie vooraf, hebben dit gemist: “Ik had voorafgaand aan de training
geen informatie ontvangen. Dat vond ik wel jammer, want als ik dat wel had gehad, had ik me in
kunnen lezen en alvast in de sfeer kunnen komen. Ik vind ook dat bij een training van je ‘geëist’ mag
worden dat je je inleest”.

Werkvormen
De werkvormen van de trainers zijn in zeer goede aarde gevallen bij de respondenten. 93% is tevreden
(35% is “zeer tevreden”).
De werkvormen van de trainers worden door de vier geïnterviewde respondenten neutraal-positief
beoordeeld. “Voor mij waren de werkvormen ok”. Een geïnterviewde merkt op dat het jammer was dat
rollenspellen geen onderdeel uitmaakten van de werkvormen.
De werkvormen die de geïnterviewde respondenten het meest aanspraken zijn (sommige) presentaties,
de onderlinge uitwisseling en het filmpje.

Deskundigheid
Door de respondenten wordt de deskundigheid van de trainers zeer positief beoordeeld. 88% is
tevreden (46% is “zeer tevreden”).
De geïnterviewde respondenten zijn ook positief over de deskundigheid van de trainers. Alle vier geven
zij aan dat de diverse trainers over verschillende (aanvullende) kwaliteiten beschikken. “Alle trainers
kwamen op hun manier deskundig over”.

Responsiviteit
Volgens 90% van alle respondenten waren er voldoende mogelijkheden voor eigen inbreng van de
cursisten.
De vier geïnterviewde respondenten zijn positief over de ruimte voor eigen inbreng, vragen en
discussie tijdens de training. Een respondent stelt dat er weliswaar ruimte was om vragen te stellen,

11
Vanwege afrondingen tellen de percentages niet altijd precies op tot 100.
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maar “Er waren in de praktijk echter weinig vragen, omdat de groep erg homogeen was en er weinig
discussie was”.
69% van de respondenten is tevreden over de antwoorden op vragen van cursisten. Gevraagd naar de
tevredenheid over de bespreking van de casussen geeft 81% van de respondenten dat zij hierover
tevreden zijn (8% is “zeer tevreden”).

Aansluiting op de praktijk
De aansluiting op de praktijk is naar tevredenheid, zo stelt 70% van de geënquêteerde cursisten.
Alle vier de geïnterviewden zijn tevreden over de aansluiting. Een van hen merkt wel op dat zij nooit
voor de klas staat en dit dus niet heel goed kan beoordelen. Alle vier zijn echter zeer positief over de
besproken casussen. Deze zijn als zeer herkenbaar ervaren.

Onderlinge uitwisseling
93% van de respondenten is tevreden over de onderlinge uitwisseling tussen de cursisten.
De sfeer in de groep wordt ook door de geïnterviewde respondenten als goed beoordeeld. Iedereen kon
z’n zegje doen en er heerste een veilig klimaat. Een van de geïnterviewden vond het jammer dat de
groep vrij homogeen was en ook klein. “Ik had van veel meer mensen hun mening willen horen, en ik
denk ook dat er bij een grotere groep meer discussie was geweest”.

Balans in het programma
De balans tussen informatie, uitwisseling en oefening tijdens de training is goed, zo stelt 81% van de
respondenten.
De geïnterviewde respondenten zijn over deze balans ook tevreden. “Ik vond dat er een goede
afwisseling was tussen de presentaties van de trainers en de momenten waarop de cursisten zelf aan
het woord konden komen. Ook de afwisseling tussen de sprekers vond ik goed”.
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5 Evaluatie: doelbereik

Om na te gaan of de doelen van de training zijn bereikt is aan de 26 respondenten en aan de vier
geïnterviewden een aantal vragen voorgelegd. Telkens is gevraagd of de training heeft bijgedragen aan
een van de doelen van de training. Hieronder is een en ander eerst in een tabel weergegeven:

Oordeel over het doelbereik van de training in procenten12: “Training heeft bijgedragen aan
verbetering….”

Zeer veel Veel Gemiddeld Weinig Niets Niet van
toepassing

Kennis over radicalisering bij
moslimjongeren

15 42 23 15 4 0

Kennis van de islam – invloed
op jongeren

12 38 35 12 4 0

Kennis over leefsituatie
islamitische jongeren

12 31 38 15 4 0

Pedagogisch handelen 12 31 38 12 4 4
Bewustwording eigen
denkbeelden en houding

15 27 42 15 0 0

Vaardigheden herkennen
radicalisering bij jongeren

8 27 54 8 4 0

Netwerk voor ondersteuning
bij herkennen en omgaan
radicaliserende jongeren

8 27 38 12 8 8

Mogelijkheden om
radicalisering te voorkomen

4 31 31 27 8 0

Vaardigheden omgang met
radicaliserende jongeren

4 23 38 23 8 4

Vaardigheden omgaan met
vragen mbt religieuze
achtergrond jongeren

12 12 46 19 8 4

Kennis over extreemrechtse
radicalisering

4 15 46 23 8 4

Kennis over
radicaliseringprocessen op de
werkvloer

4 15 38 27 8 8

Anders 8 15 4 0 4 69

Kennis
Ruim de helft (57%) van de respondenten heeft (zeer) veel kennis over radicalisering bij
moslimjongeren opgestoken. Bijna een vijfde heeft naar eigen zeggen weinig tot geen kennis hierover
opgedaan. De helft van de respondenten geeft aan (zeer) veel kennis over de islam te hebben
opgedaan en de wijze waarop deze van invloed kan zijn op jongeren. 16% van de respondenten zegt op
dit punt weinig tot geen kennis te hebben opgedaan. De kennis over de leefsituatie van jongeren met
een islamitische achtergrond is bij 43% van de respondenten (zeer) veel toegenomen, bij 19% weinig tot
niet.
De kennis over extreemrechtse radicalisering en radicaliseringprocessen op de werkvloer is naar
verhouding minder toegenomen: bijna een vijfde van de respondenten rapporteert dat hun kennis op
deze punten (veel) groter is dan voorheen en voor rond een derde geldt dat weinig of niet.13

12
Vanwege afrondingen tellen de percentages niet altijd precies op tot 100.
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Zoals al eerder is aangegeven, stellen ook de geïnterviewden dat zij specifieke kennis opgedaan
hebben, die zij voorafgaand aan de training nog niet hadden.

Bewustwording
Volgens 42% van de respondenten heeft de training bijgedragen aan verbetering van hun
bewustwording van de eigen denkbeelden en houding tegenover moslims/radicalisering. Dat de training
hier weinig tot niets aan heeft bijgedragen vindt 15% van de respondenten.
Aan de geïnterviewde respondenten is gevraagd of in hun geval door de trainingen bepaalde
opvattingen zijn veranderd. Drie van de vier antwoorden dat hiervan niet wezenlijk sprake is. Een
geïnterviewde verwoordt wel een verandering: “Wat opvattingen betreft over dit onderwerp merk ik
dat ik minder eenlijnig ben geworden en meer vanuit verschillende invalshoeken naar de dingen ben
gaan kijken”.

Vaardigheden
Volgens 43% van de respondenten (11 personen) heeft de training bijgedragen aan verbetering van hun
pedagogisch handelen. Dat de training hier weinig tot niets aan heeft bijgedragen vindt 16% (4
respondenten).
Ruim een derde (35%) van de respondenten vindt dat hun vaardigheden in het herkennen van
radicalisering bij jongeren (zeer) veel verbeterd zijn door het volgen van de training; 12% ziet
nauwelijks of geen effect. Ruim een kwart (27%) stelt dat ook hun vaardigheden in de omgang met
radicaliserende jongeren (zeer) veel verbeterd is; 31% ziet in dit opzicht geen of weinig verbetering.
Op de –bredere- vraag of de vaardigheden in het omgaan met vragen of conflicten die te maken hebben
met de religieuze achtergrond van jongeren verbeterd zijn, antwoordt bijna een kwart (24)% dat dit
(sterk) verbeterd is, terwijl ruim een kwart geen of weinig verbetering rapporteert.
35% van de respondenten rapporteert (zeer) veel verbetering van hun inzicht in mogelijkheden om
radicalisering te voorkomen; eveneens 35% meldt hierover weinig of niets aan de weet te zijn
gekomen.
Drie van de vier geïnterviewde respondenten vinden het moeilijk om te beoordelen of de training heeft
gezorgd voor meer vaardigheden in het herkennen van radicalisering. “Mogelijk zijn deze een beetje
verbeterd, maar ik kan dit niet toetsen in de praktijk. Ik kan wel beter op voorbeelden die in
gesprekken met docenten worden gegeven inspringen en ik denk ook dat ik wel wat eerder advies geef
nu dan ik voorheen deed”.

Netwerkvorming
Over de bijdrage van de training aan netwerkvorming rondom ondersteuning bij het herkennen en
omgaan met radicaliserende jongeren is bijna de helft van de respondenten (zeer) tevreden. Een vijfde
ziet op dit punt geen of weinig verbetering.

Andere opbrengst
De respondenten die de enquête hebben ingevuld hebben de mogelijkheid gekregen om naast de
hierboven besproken doelen van de training zelf aan te geven waaraan de training voor hen heeft
bijgedragen. Zes respondenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Drie van hen noemen
het feit dat zij nu op de hoogte zijn van het gemeentelijk beleid en het steunpunt als belangrijke
bijdrage. Twee spreken over het “wegnemen van vooroordelen” en een respondent vond het prettig
om met andere professionals ervaringen uit te wisselen.

Zaken gemist?
Hebben de respondenten een onderwerp of een onderdeel in de training gemist? Desgevraagd menen
acht respondenten dat dit voor hen opging. De volgende onderwerpen zijn genoemd: het concreet
maken van een stappenplan voor preventie (twee maal), het voorkomen van radicalisering op de
werkplek en de eigen rol daarin, informatie over salafistische jongeren, over radicalisering , een

13
Voor wat betreft rechts-extremisme dient niet te veel aan deze uitkomst te worden opgehangen aangezien

dit thema niet rechtstreeks aan bod kwam in de cursus.
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spreker die niet kwam opdagen en niet werd vervangen14, en goede voorbeeldpraktijken van aanpak
van radicalisering.
Drie van de vier geïnterviewde respondenten antwoorden desgevraagd dat ze iets in de training hebben
gemist. De ene respondent had meer willen horen over de islam en de tweede respondent had graag
nog meer feedback gekregen van de trainers op de casussen. De derde geïnterviewde had graag gezien
dat er iemand van de politie aanwezig zou zijn geweest: “Ik zou graag eens willen horen wat de politie
nou precies met radicalisering doet. En ook zou ik graag een antwoord hebben op de vraag wat wel en
wat niet naar de politie toe mag in verband met privacy”.
Geen van de vier geïnterviewden vindt desgevraagd dat meer of minder aandacht aan bepaalde
onderwerpen had moeten worden besteed.

Ook de trainers is gevraagd naar de opbrengst van de training in hun ogen. Zij stellen dat in alle
blokken gewerkt wordt aan het creëren of opfrissen van bewustzijn, kennis en vaardigheden. Een
minstens zo belangrijke opbrengst van de cursus is ‘ontspanning’; “Ik durf het leven weer aan met
deze problematiek.’ Dit is belangrijk voor leraren die de motivatie verloren zijn (…). Het is van belang
om ‘soft on the people, but hard on the issue’ te zijn. De cursus trekt de kluwen uit elkaar en geeft
daarmee ruimte voor nuance. ‘Als ik authentiek ben, kan ik grenzen stellen’ ”.’

14 De (twee) keren dat dit voorkwam is de lacune opgevuld met uitbreiding van een casusdiscussie,
respectievelijk bespreking van de vraag hoe op school/in de klas kan worden geanticipeerd op de
Fitnafilm.
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6 Conclusies van onderzoekers en trainers

De algemene indruk van de onderzoekers op basis van de observaties is dat de training zowel
inhoudelijk als qua opbouw goed is van kwaliteit, hoewel op enkele punten nog wel verbetering kan
worden aangebracht. Hetzelfde geldt de gehanteerde didactiek.

Kennisoverdracht
De drie betrokken trainers hebben elk een eigen, voor de training relevante, inhoudelijke expertise.
Hierna zal niet op elke trainer afzonderlijk worden ingegaan, maar op de binnen het team als geheel
aanwezige kennis en wijze van overdracht daarvan.
In de ICP training ligt meer nadruk op overdracht van achtergrondkennis, met name op het terrein van
ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en interculturele communicatie dan op kennisoverdracht over
islam en radicalisering. Wat betreft de achtergrondkennis: de kwaliteit van de betreffende presentaties
is goed, en de inhoud is zeker van belang in het onderwijs van een veelkleurige populatie. De
presentaties over ontwikkelingspsychologie en pedagogiek waren, hoewel zeker bevlogen gebracht, wel
wat ‘theoretisch’; met minder jargon en wat meer voorbeelden zouden deze onderdelen nog meer
kunnen aanspreken. Ook zou enige reflectie ten aanzien van de ‘ecologische validiteit’ (de mate
waarin de naar voren gebrachte inzichten aansluiten bij de belevingswereld van de betrokken
etnische/religieuze groepen), en van de overeenkomsten en verschillen tussen en binnen groepen hier
niet hebben misstaan.
Voor alle algemene onderwerpen geldt dat de link met radicalisering weinig aan de orde kwam. Het
onderwerp kwam in de inleiding kort ter sprake en ook middels teksten/definities op de muur. Daar
werd nu en dan aan gerefereerd, maar het ontbrak aan een meer verdiepende uitleg. Ook de vragen en
discussies gingen meer over (grens)gedrag van kinderen en hoe daarmee om te gaan en spitsten zich
niet echt toe op het herkennen van en omgaan met radicalisering. Dit geeft overigens wel aan dat
behoeften aan professionalisering in het onderwijs juist ook op het bredere terrein van ‘opvoeding en
diversiteit’ liggen. In de presentatie vanuit de gemeente Amsterdam, tegen het eind van dag 2, kwam
het onderwerp radicalisering alsnog uitgebreider in beeld.
De onderdelen ‘verschijningsvormen van de Islam en gezinscultuur’ en ‘stappenplan’ kwamen naar het
oordeel van de onderzoekers minder goed uit de verf. De betreffende presentaties verliepen wat
minder gestructureerd. Aan de reacties en vragen van deelnemers kon worden afgelezen dat de
presentatie niet geheel beantwoordde aan de vragen die er bij hen leven en dat er op bepaalde punten
verwarring ontstond die de trainer niet kon wegnemen (bijv. over de verschillende stromingen binnen
de islam). Ook kan het vooroordeelbevestigend hebben gewerkt, met name bij de presentatie islam en
gezinscultuur, dat gesproken werd in termen van ‘wij Marokkanen doen dat zo’, ‘wij hebben dat zo en
zo geleerd’. De trainer zou zich neutraler op moeten stellen. Af en toe een anekdote uit eigen
ervaring, zoals ook de andere trainers doen, kan goed werken, maar om te overtuigen moet de trainer
toch laten zien dat hij/zij de materie op een hoger plan overziet. Voor het onderdeel ‘stappenplan’
geldt nog dat het programma al was uitgelopen, zodat er weinig tijd over was om adequaat in te gaan
op de vele vragen en kwesties die de materie opriep.

Wat betreft het gesprek met jongere A. zijn de onderzoekers van mening dat het heel goed is om zo’n
‘levende casus’ erbij te halen. Hij vertelde zijn verhaal ook boeiend. De koppeling die hij maakte met
zijn opvoeding en zijn vader was voor deze groep cursisten interessant. Tevens was het mooi dat hij
vanuit zijn eigen beleving tips gaf aan de trainees over de omgang met kinderen op bo- en vo-scholen
met denkbeelden zoals de zijne. Cursisten gaven achteraf aan dat het gesprek met A. de training
levendiger had gemaakt, en ook dat het hun beeld over jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering
had bijgesteld. Dit onderdeel van de training heeft duidelijk een grote toegevoegde waarde. Dit bleek
ook uit het feit dat enkele cursisten op het moment dat het gesprek afgebroken werd aangaven nog
graag door te willen praten. Bij de nabespreking bleken de cursisten enthousiast: ‘het komt dichterbij’
en wordt eigenlijk gewoner. Men had A. de volgende dag graag teruggezien om het gesprek voort te
zetten.
De vraag is wel of de deelnemers door het gesprek met A. een duidelijk beeld hebben gekregen van de
radicaliserende groep waar we ons in Nederland zorgen om maken, omdat A. zich juist van deze groep
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afkeert. Waarom hij zich daarvan afkeert, op grond van welke argumenten, is niet duidelijk geworden.
Wel is het proces van radicalisering inzichtelijker geworden: het begint met politieke radicalisering
(onvrede, onrechtvaardigheid etc.), daarna komt pas de religieuze invulling (als ‘wapen’, als
argument).
Wellicht zou het gesprek met een jongere als deze beter aan het begin van de training op het
programma kunnen staan als casus. Van daaruit zou vervolgens de theorie behandeld kunnen worden:
het proces van radicalisering, verschillende stromingen in de islam, en ook interculturele
communicatie. Hiermee zou ook de verbinding tussen de modules aan kracht kunnen winnen.

De inhoud sloot volgens de beoordelaars goed aan bij het kennisniveau van de deelnemers en bood wat
de algemene onderwerpen betreft niet te weinig, maar ook niet te veel informatie. Uitzondering
vormde het onderdeel ‘verschijningsvormen van de Islam en gezinscultuur’. De trainer leek daar de
voorkennis van de deelnemers wat te overschatten.

Organisatie en structuur
Over het algemeen zit de training volgens de beoordelaars goed in elkaar en is deze goed
georganiseerd. Ook de cursisten hebben dit onderschreven. De trainers achten de locatie – een
congresgebouw aan het strand – de investering meer dan waard en “qua motiverende werking niet te
vergelijken met bijvoorbeeld een schoolgebouw”. Daarnaast wordt de cursusduur in feite verlengd,
omdat de cursisten ook ’s avonds aanwezig zijn en is er meer tijd voor informele uitwisseling en
interactie tussen de cursisten (bijvoorbeeld tijdens ontbijt, lunch en diner). Daar staat tegenover dat
een overnachting plus een locatie buiten de stad voor sommigen wellicht ook een drempel zullen
vormen voor deelname.
Er werd effectief met tijd omgegaan; af en toe was de sfeer wel iets gehaast. Het programma is zeker
op dag 1 vol. “Het gaat mis in het volgen van het programma wanneer mensen tijdens de training zo
druk in gesprek raken dat het uitloopt. Er wordt in de praktijk altijd geknabbeld aan de pauze tijd”,
aldus een van de trainers.
De structuur en lijn van de training werd op dag 1 goed gecommuniceerd. Aan het begin van dag 2
werd echter geen duidelijk overzicht gegeven van het resterende programma. Het programma stond
wel op papier, maar voor het overzicht was een expliciete bespreking ervan wellicht beter geweest.
De trainers verwezen veelvuldig naar presentaties, theorieën en concepten die aan de orde waren
geweest of nog aan bod zouden komen. Zoals gezegd had de link met het onderwerp radicalisering wel
duidelijker gemogen.
Over het geheel genomen kent de huidige training wat weinig afwisseling tussen werkvormen. Het
programma van beide dagen bestond voor een belangrijk deel uit presentaties, feitelijk vaak
monologen. Hoewel de afwisseling van de trainers wel voor enige variatie zorgde, had iets meer
gebruik van tussentijdse interactie en discussie en van beeldmateriaal wat meer leven in het
programma kunnen brengen. De presentatie van jongere A. en de casusbesprekingen vormden op de
eerste, respectievelijk tweede dag een welkome onderbreking. De casussen boden ook als enige
onderdeel een concrete koppeling met de dagelijkse werkpraktijk.

Didactische kwaliteit
Tijdens de presentaties, meestal aan de hand van een powerpoint of handout, waren voornamelijk de
trainers aan het woord. Ook de bijdrage vanuit de gemeente bestond feitelijk uit een monoloog. In de
presentaties werd in wisselende mate gewerkt met concrete anekdotes en voorbeelden. In die gevallen
kwam de onderwijservaring van de trainers goed van pas omdat gerefereerd kon worden aan de
concrete onderwijspraktijk.
Na afloop werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waar in wisselende mate door de
deelnemers gebruik van werd gemaakt. De discussie werd meestal in goede banen geleid en
samengevat, maar doorgaans wel kort gehouden. Iets meer ruimte voor onderlinge uitwisseling – waar
gezien de interviews ook behoefte aan is - zou de deelnemers meer in de gelegenheid gesteld hebben
om hun eigen mening te vormen en van elkaar te leren. Overigens zijn de cursisten blijkens de
resultaten van de enquête en interviews tevreden over de ruimte voor een eigen inbreng in de cursus
en voor onderlinge uitwisseling. De trainers geven desgevraagd aan dat de training op dit punt een hele
ontwikkeling heeft doorgemaakt. In het begin was er weinig ruimte voor interactie, “we dachten dat
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wij moesten aanbieden”. Er kwam terug dat de cursisten ook inbreng wilden. Maar de trainers zijn het
er wel over eens dat grenzen getrokken moeten worden omdat discussies soms te heftig, lang of
oeverloos worden.
De salafistische jongere A. gaf van te voren aan de gespreksvorm te prefereren. Hij bleef daarom niet
achter de tafel zitten maar plaatste zijn stoel midden in de groep. De drempel om vragen te stellen
was hierdoor laag. Cursisten stelden ook daadwerkelijk vragen tijdens het verhaal van A., die daar ook
steeds op inging.

De ene trainer vroeg goed door naar de kern en leek daarbij in samenspraak met de cursisten naar
antwoorden te willen zoeken. “We kijken vanuit ‘heeft de cursist het antwoord’. Cursisten kunnen
elkaar ook onderling verder helpen. We hebben nooit de arrogantie gehad dat we alle antwoorden
weten. We zoeken samen naar een oplossing; er is niet één antwoord. Het is een procesbenadering”.
Dit uitgangspunt werd in de praktijk niet consistent gehanteerd, want een andere trainer trad meer
sturend op, was stelliger in zijn antwoorden en leek op sommige momenten weinig open te staan voor
de visie van de cursisten. Zo leidde een stellige uitspraak over het stevig aanspreken van ouders tot
gesputter van enkele cursisten ‘dat zij zo niet zijn’. De trainer ging daar niet op in, terwijl op zo’n
punt wellicht juist moet worden aangesloten bij de cursisten.

Tijdens de presentaties zaten de deelnemers overwegend geboeid te luisteren. Zoals reeds in
hoofdstuk vier aan de orde kwam werd de sfeer in de groep door de geïnterviewde respondenten als
goed beoordeeld. Iedereen kon z’n zegje doen en er heerste een veilig klimaat. Ook op de
beoordelaars kwam de sfeer in de groep goed over. De deelnemers, waarvan de meesten elkaar vooraf
niet kenden, waren vrijwel vanaf het begin open tegen elkaar. De openheid van de trainers, die ook
regelmatig eigen ervaringen en belevingen inbrachten, lijkt zeker mede debet aan het veilige klimaat
in de groep.

Casussen en rollenspel
De gekozen casussen waren, gezien de reacties van de cursisten, redelijk tot goed herkenbaar. Dit zal
mede zo zijn doordat de meeste casussen uit eerdere trainingen voort zijn gekomen. Goed ook dat er
ruimte was voor het inbrengen van eigen casussen door de cursisten en dat er een casus uit de
actualiteit werd meegenomen. Ook op dit punt is de cursus gaandeweg verbeterd. “We vragen
tegenwoordig ook naar eigen casuïstiek, terwijl we daar aan het begin wat angstig voor waren. Het is
wel van belang om de ingebrachte casussen van te voren even te checken. (…) We zijn begonnen met
geconstrueerde casussen, welke we gaandeweg ingeruild hebben voor reëlere casussen”.

De casussen werden eerst in subgroepen van cursisten besproken. Zo konden de cursisten leren van
elkaars ervaringen en elkaar op nieuwe ideeën brengen. Vervolgens vond plenaire bespreking plaats,
aan de hand van de bevindingen uit de subgroepen. Deze besprekingen waren vrij beknopt. Zo kwam in
een van de subgroepen het probleem naar voren van communicatie met ouders (die ja zeggen maar nee
doen) en van het steeds meer eisen door ouders en kinderen. Vragen hieromtrent zijn in het plenaire
gedeelte niet echt bevredigend beantwoord.
Naar aanleiding van een situatie die op dag 1 was genoemd, werd op dag 2 kort een rollenspel gedaan.
Het rollenspel op zich kwam niet zo heel goed uit de verf, maar het terugpakken en bespreken van een
concrete situatie die ingebracht was door een cursist, was nuttig.

Aansluiting bij de praktijk
In de cursusonderdelen casuïstiek en rollenspel kwam de link met de concrete praktijk, niet geheel
onverwacht, het sterkst naar voren. Zoals reeds gezegd werd door de trainers tijdens hun presentaties
ook vaak een verband gelegd met de onderwijspraktijk door middel van voorbeelden.
De geënquêteerde en geïnterviewde cursisten waren overwegend tevreden over de aansluiting op de
praktijk. Uit uitspraken over wat men heeft gemist kan wel afgeleid worden dat op sommige punten
verbetering mogelijk is: het stappenplan voor preventie zou concreter kunnen zijn, er is behoefte aan
voorbeeldpraktijken van de aanpak van radicalisering en men zou meer willen leren over de eigen rol in
het voorkomen van radicalisering op de werkplek.
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Reader
De reader wordt voorafgaand aan de cursus toegestuurd aan de cursisten. Dit gaat nog wel eens fout
omdat het adres niet goed is opgegeven. Het lezen van de teksten, die vooral betrekking hebben op de
maatschappelijke discussie rondom de islam, is facultatief. Tijdens de geobserveerde cursus vond geen
uitleg over de inhoud van de reader plaats en werd ook niet aan de teksten gerefereerd. De cursisten
hebben in de toelichting van hun tevredenheid met de cursusmaterialen de reader niet genoemd.

Naar het inzicht van de beoordelaars is de inhoud en opbouw van de reader onhelder. De informatieve

waarde van de krantenartikelen waarmee de reader opent is gering; een rode draad is niet te

ontdekken. Ook de relevantie van de gekozen boekdelen, niet altijd gemakkelijke kost, blijft in het

ongewisse. De lezer wordt weinig wijzer over radicalisering, het herkennen van en omgaan ermee, of

over het bredere kader van de professionele moraliteit (bijvoorbeeld ethische kwesties, de

pedagogische opdracht van of diversiteitsbeleid in het onderwijs). In de offerte aan de gemeente wordt

over de kennisoverdracht islam vermeld dat ‘in het vervolg de basiskennis middels een reader bekend

wordt geacht’15. Naast het feit dat niet iedere cursist de reader heeft ontvangen en er verder geen

aandacht besteed wordt aan de vraag in hoeverre de cursisten kennis hebben genomen van de inhoud,

lijkt de inhoud zelf ook minder geschikt om de cursisten deze basiskennis bij te brengen. Uit de

reacties van de cursisten op de presentatie ‘verschijningsvormen van de islam’ kan ook opgemaakt

worden dat niet alle cursisten over de gewenste basiskennis beschikken.

Rol en verwachtingen van de gemeente
In de presentatie van de gemeentelijke informatiehuishouding werd de rol van de gemeente en wat
deze van de professionals verwacht duidelijker voor de deelnemers: de gemeentelijke
informatiehuishouding wil fungeren als vraagbaak en ondersteunen door middel van netwerkvorming,
onder andere door middel van netwerkbijeenkomsten
In hoeverre sluiten doel en inhoud van de training aan op de visie op radicalisering van de gemeente
Amsterdam en op de verwachtingen van de gemeente betreffende professionalisering in het kader van
radicalisering?
Wat betreft het eerste kan gezegd worden dat in de training, waar het kennisoverdracht over
radicalisering betreft, buiten de presentatie door de gemeente niet werd verwezen naar gemeentelijke
beleidsteksten. Ook werd niet aangesloten op de in het actieplan Amsterdam tegen radicalisering
(2007) gehanteerde definitie van radicalisering (‘Radicalisering is de groeiende bereidheid om
ingrijpende veranderingen in stad of samenleving te (willen) ondersteunen die niet stroken met onze
democratische rechtsorde en waarbij ondemocratische middelen worden gebruikt’). De ‘pedagogische
definitie van radicalisering’, die aan de muur hing en waaraan verschillende malen werd gerefereerd
(‘Je eigen ideologie zo sterk op de omgeving projecteren, dat je alles gewelddadig wilt wegsnijden wat
de realisatie van die projectie in de weg staat’) werd niet gerelateerd aan de voornoemde definitie van
radicalisering en ontbeert naar het inzicht van de beoordelaars helderheid.
In de trainingen dient, aldus het actieplan Amsterdam tegen radicalisering (2007), ruime aandacht te
worden besteed aan kennis over en herkenbaarheid van met name islamitische radicalisering. ‘Centraal
staan praktijksituaties en mogelijke reacties daarop. Er is veel aandacht voor eigen ervaringen van
professionals en er worden gesprekstechnieken getraind (42).’ Aan deze specifieke verwachtingen van
de gemeente is niet ten volle voldaan. In de kennisoverdracht en bespreking van casussen lag meer
nadruk op het bredere domein van ontwikkeling en opvoeding en de rol van de professional in het
onderwijs in dat verband. Van oefening van vaardigheden door middel van bijvoorbeeld rollenspel
kwam het nauwelijks. Naar het inzicht van de beoordelaars zou binnen de cursusonderdelen meer
ruimte moeten worden gemaakt voor interactie en uitwisseling.

15
Zie pagina 8.
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7 Een vervolg?

73% (19) van de respondenten zou een vervolg wensen op de training. 27% (7 personen) heeft hieraan
geen behoefte.
Degenen die een vervolg wensen hebben vooral behoefte aan: het aanleren van vaardigheden bij het
omgaan met vragen of conflicten die gerelateerd zijn aan de religieuze achtergrond van jongeren (door
18 respondenten genoemd), inzicht in mogelijkheden om radicalisering te voorkomen (14 maal),
vaardigheden bij het omgaan met radicaliserende jongeren (13 maal), een netwerk voor ondersteuning
bij het herkennen en omgaan met radicaliserende jongeren en bewustwording van de eigen
denkbeelden en houding (beide 12 maal).16

In onderstaande tabel zijn de behoeften van de respondenten weergegeven:

Behoefte van respondenten bij een vervolg op de training (maximaal drie keuzes per respondent) in
aantallen
Behoefte Aantal
Vaardigheden in het omgaan met vragen of conflicten die gerelateerd zijn
aan de religieuze achtergrond van jongeren

18

Mogelijkheden om radicalisering te voorkomen 14
Vaardigheden in het omgaan met radicaliserende jongeren 13
Netwerk voor ondersteuning bij het herkennen van en het omgaan met
radicaliserende jongeren

12

Bewustwording van eigen denkbeelden en houding 12
Kennis van de islam en op welke manier deze van invloed kan zijn op
jongeren

11

Kennis over de leefsituatie van veel jongeren met een islamitische
achtergrond

11

Kennis over radicalisering 10
Vaardigheden in het herkennen van radicalisering 10
Pedagogisch handelen 9
Ondersteuning vanuit de organisatie van waaruit u werkt 8
Anders 8

De respondent die ‘anders’ heeft ingevuld én hierbij een toelichting heeft gegeven blijkt behoefte te
hebben aan verdere verdieping en bespreking van nieuwe inzichten als die er zijn.
De vier geïnterviewde respondenten vermelden dat zij benieuwd zijn naar de ‘terugkomdag’. De
meesten van hen hebben hier geen specifieke verwachtingen bij. Een van hen lijkt het nuttig om met
de andere cursisten in contact te blijven.

Interne overdracht
Aan de respondenten is de vraag gesteld of zij van plan zijn het geleerde op de training ook binnen de
eigen instelling uit te gaan dragen. De 26 respondenten antwoorden unaniem dat zij dit van plan zijn.
De meest genoemde verspreidingskanalen zijn: collega’s aanraden om de training te volgen en
collega’s wijzen op het adviespunt van de gemeente. Ook genoemd zijn: het geven van een interne
presentatie en het adviseren van collega’s bij incidenten.
Aan de geïnterviewde respondenten is eveneens gevraagd of zij de opgedane kennis en inzichten met
anderen (bijvoorbeeld collega’s) hebben gedeeld, of van plan zijn dit nog te gaan doen. De
geïnterviewden melden dat er onderling over de training wordt gesproken, maar dat er nog geen
concrete plannen zijn (uitgevoerd) met betrekking tot kennisdeling.

16
De respondenten mochten bij deze vraag maximaal drie antwoordmogelijkheden aankruisen.
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Netwerkvorming
De afdeling Informatiehuishouding van de gemeente Amsterdam legt een netwerk aan voor
ondersteuning van eerstelijnswerkers bij radicalisering. Desgevraagd antwoordt 85% van de
respondenten dat zij zo nodig de hulp van deze afdeling zouden inschakelen. 15% (4 personen) zou dit
niet doen. De verreweg belangrijkste reden die respondenten noemen om het netwerk in te schakelen
is het feit dat het netwerk over expertise beschikt die zij zelf niet in huis hebben. Ze hopen bij het
netwerk terecht te kunnen voor advies, informatie en steun. Redenen om geen contact te zoeken met
het netwerk zijn: men is nog niet in aanraking geweest met radicalisering en er is voldoende expertise
in huis.
Aan de geïnterviewde respondenten is de vraag voorgelegd wie zij zouden benaderen als zij vragen of
problemen hadden met betrekking tot radicalisering. De respondenten geven aan dat in eerste
instantie collega’s in aanmerking komen. In tweede instantie kan de gemeente worden gebeld, maar
alleen als men er onderling niet uitkomt.
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8 Slotconclusies

De cursisten, althans degenen die reageerden op de enquête (44% van 59 deelnemers) en waarmee
interviews werden gehouden (vier cursisten), zijn over de gehele linie enthousiast over de training. Dit
betreft zowel de inhoud van de training, de deskundigheid van de trainers als de gekozen werkvormen
en organisatie van de training.

De respondenten zijn in meerderheid te spreken over de toename van hun kennis over radicalisering
van moslimjongeren; de helft, respectievelijk twee vijfde heeft (zeer) veel kennis opgedaan over de
invloed van de islam en over de leefsituatie van moslimjongeren. De kennis over
radicaliseringprocessen op de werkvloer is minder toegenomen. Hetzelfde geldt voor de kennis over
extreemrechtse radicalisering, maar dit thema kwam ook niet rechtstreeks aan bod in de cursus.
Wat betreft bewustwording en pedagogische vaardigheden zijn in de ogen van zo’n twee vijfde van de
respondenten goede resultaten geboekt. Vaardigheden in het herkennen van en omgaan met
radicalisering, in het omgaan met vragen of conflicten betreffende de religieuze achtergrond van
jongeren en het inzicht in mogelijkheden om radicalisering te voorkomen zijn naar verhouding minder
toegenomen.

In de training wordt niet een op een aangesloten op de visie van de gemeente op radicalisering en
wordt niet in strikte zin voldaan aan de verwachtingen die de gemeente in het algemeen van de
trainingen heeft, te weten professionalisering in het herkennen van/omgaan met radicalisering. Dit
houdt verband met het feit dat (met instemming van de opdrachtgever) gekozen is voor een bredere
ontwikkelingspsychologische en pedagogische benadering, tegen de achtergrond van ‘de cultureel-
maatschappelijke context waarbinnen moslimse jongeren opgroeien’.
Daarmee voorziet de training in een behoefte bij professionals in het onderwijs aan kennis en
vaardigheden op dit gebied.

Vervolg in de visie van de cursisten
De naar verhouding geringe toename van vaardigheden in de ogen van de respondenten wordt
weerspiegeld in hun wensen en behoeften voor een eventueel vervolg op de training. In een vervolg
zou vooral aandacht moeten worden besteed aan het aanleren van vaardigheden bij het omgaan met
vragen of conflicten die gerelateerd zijn aan de religieuze achtergrond van jongeren, inzicht in
mogelijkheden om radicalisering te voorkomen, vaardigheden bij het omgaan met radicaliserende
jongeren en een netwerk voor ondersteuning bij het herkennen en omgaan met radicaliserende
jongeren. Daarnaast verdient ook bewustwording van de eigen denkbeelden en houding meer aandacht.
Dit neemt niet weg dat er ook behoefte blijft bestaan aan meer algemene achtergrondkennis en kennis
over radicalisering.

Vervolg in de visie van de trainers
Wat is de visie van de trainers op het vervolg op de zojuist afgeronde serie trainingen?
De trainers hebben de resultaten van de cursus en aanbevelingen voor verdere professionalisering van
docenten en onderwijsbegeleiders na afronding van het interview op schrift gesteld.
De aanbevelingen betreffen ‘kennis van de islam en informatie over aspecten van radicalisering’, maar
vooral het ‘bekwaam pedagogisch handelen’, een vaardigheid waar het volgens de trainers uiteindelijk
op aan komt in de aanpak van radicalisering in het onderwijs.
Wat betreft kennis van de islam en radicalisering achten de trainers het belangrijk dat docenten
‘onderscheid leren maken tussen authentieke motivatie van jongeren vanuit de religieuze islam en
politieke overtuigingen onder het mom van de islam’. Ook dienen ze ‘oplettend te zijn ten aanzien van
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integratiebelemmerende gedragingen op school, die kunnen zijn ingegeven door ook tweede generatie
moslimouders’.
Wat betreft het ‘bekwaam pedagogisch handelen’ kunnen ‘leeftijdspsychologische ontwikkelingsfasen
dienen als leidraad en inspiratiebron. Natuurlijke processen van eenzaamheid en vervreemding (vanaf
ca. het tiende levensjaar) kunnen doorschieten in vormen van extremisme en radicalisme. En pubers
met hun zwart-wit denken kunnen intolerant hun haram-halal concepten aan de omgeving opleggen’.
Inzicht in deze fasen kan docenten helpen jongeren te begeleiden in hun psychologische ontwikkeling.
Volgens de trainers is het concept ‘soft on the people, hard on the issue’ belangrijk in de
professionalisering van docenten. Daarbij gaat het om de combinatie van begrip en tolerantie jegens
personen met het stellen van duidelijke grenzen aan hun handelen. Andere aspecten van pedagogische
bekwaamheid zijn het ruimte laten tussen actie van een leerling en reactie daarop (‘aandachtige
nabijheid’ in plaats van het ‘korte lontje’) en om ten allen tijde in gesprek te blijven met leerlingen,
ouders en met zichzelf.
Specifiek voor moslimjongeren geldt dat het zaak is professionals te wijzen op het belang van
‘ondersteuning van moslimjongeren bij het positief ervaren van hun geloof’, ‘bevestiging in hun (gevoel
van) Nederlanderschap’ en vermijding van ‘eenzijdige accentuering van de meer gevoelige
deelidentiteiten zoals Marokkaan of moslima’
Om te bereiken dat professionals pedagogisch bekwaam handelen, teneinde radicalisering bij jongeren
te signaleren en te voorkomen, is het ‘structureel werken aan een goed pedagogisch klimaat’ een
vereiste. Er is vertrouwen nodig tussen leerling en docent om hen aan te kunnen spreken op gedrag,
hen te helpen bij het overwinnen van boosheid en slachtoffergevoelens en bij het nemen van eigen
verantwoordelijkheid.
Het is hierbij belangrijk te ‘handelen op schoolniveau’. Er moet aandacht zijn voor ‘teambreed
commitment aan de thematiek’ en voor het ‘pro-actief bespreken van leerlingen volgens een
stappenplan’, waarin ‘het raadplegen van collega’s, het hanteren van de schoolnormen, gesprekken
met ouders en steun vanuit de schoolleiding’ enkele stappen zijn.
Ten slotte hebben de trainers gesignaleerd dat er meer aandacht moet komen voor een ‘warme
overdracht van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs’, verder reikend dan de
brugklas.
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