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D
e overheid ziet het onder-  
wijs als een belangrijke 
speler in het voorkomen en  
aanpakken van radicalise- 
ring onder jongeren. Toch  
blijkt dat een groot deel van  

de docenten zich onvoldoende toegerust  
voelt om adequaat te handelen bij radica- 

lisering. Om te weten hoe docenten met 
radicale leerlingen moeten omgaan, is het 
van belang dat we meer zicht krijgen op  
het radicaliseringsproces op school. Des- 
ondanks lijkt nog veel kennis over dit  
onderwerp te ontbreken. Zo is weinig be- 
kend over de samenhang tussen vrien- 
dengroepen op school en radicaal ge- 

Radicaal-rechts gedachtegoed is geen nieuw fenomeen in Nederland.  
Al in 1997 startte de Anne Frank Stichting met een monitor naar racisme en rechts-extremisme.  

Een groot verschil met toen is dat de toegenomen dreiging van radicaal-rechts nu als blinde vlek wordt 
bestempeld. Heeft alle media-aandacht voor jihadistisch geweld onze blik op rechts vertroebeld?
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dachtegoed van leerlingen. Dit is opmerke-
lijk, omdat vriendschappen tijdens de 
puberteit belangrijker worden en ouders 
meer naar de achtergrond opschuiven. 
In ons onderzoek is dan ook geprobeerd 
te achterhalen wat het verband tussen 
vriendschappen op school en rechts-
radicalisering van leerlingen is.
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‘RADICALE  
LEERLINGEN 
HEBBEN EEN SOORT 
POORTWACHTERSROL 
DIE HUN CONTROLE 
GEEFT OVER  
DE INFORMATIE-
STROMEN BINNEN  
HET NETWERK'

LEERLING RADICAAL?
In het onderzoek is radicalisering, en dan  
met name rechts-extremistische radicali- 
sering, aan de hand van drie voor-
waarden gedefinieerd: de leerling (i) deelt  
de wereld in langs etnische scheids-
lijnen, (ii) ervaart marginalisering van de  
eigen groep en (iii) heeft een antidemo-
cratische houding. De radicale leerlingen 
uit ons onderzoek laten een aantal over- 
eenkomsten zien. Zo delen ze de over-
tuiging dat etniciteiten zoveel mogelijk 
gescheiden moeten blijven en vertonen  
ze superioriteitsgevoelens tegenover 
mensen met een andere culturele achter-
grond. Toch zien we ook dat de manier 
waarop radicalisering concreet wordt 
vormgegeven per leerling verschilt. Zo 
speelt bij de een anti-islamgedachtegoed 
een rol, terwijl de ander over fundamen-
tele, biologische verschillen tussen be- 
volkingsgroepen spreekt. Ook zijn er gro- 
te verschillen zichtbaar in de antidemocra-
tische houding van deze jongeren.

VRIENDENGROEPEN 
Uit inventarisatie van de sociale netwerken 
van leerlingen op school blijkt dat de meest 
centrale netwerkposities door radicale 
netwerkleden worden bezet. Dit heeft 

grote gevolgen voor de andere leerlingen 
in het netwerk. Zo zien we dat radicale 
leerlingen vaak een brug tussen twee 
andere netwerkleden vormen; een soort 
poortwachtersrol die hun controle geeft 
over de informatiestromen binnen het 
netwerk. Radicale leerlingen hebben dus 
veel zeggenschap over welke informatie 
wordt doorgegeven en welke juist niet. 
Als gevolg hiervan zien we dat patronen 
van radicalisering sterk samenhangen 
met de vriendengroep van de leerling. 
Dit geldt met name voor standpunten 
die op gedeelde ervaringen binnen de 
vriendengroep zijn gebaseerd. Deze erva-
ringen vinden meestal plaats op school 
en hebben voornamelijk betrekking op het 
gevoel dat hun mening er niet mag zijn. 
Meer dan de helft van de leerlingen heeft 
de overtuiging dat hun standpunten op 
school niet (altijd) worden geaccepteerd. 
Dergelijke negatieve ervaringen worden 
in de vriendengroep besproken, waarna 
leerlingen hier gezamenlijk betekenis 
aan geven door er een coherent verhaal 
van te maken. Bij vriendengroepen met 
radicale leerlingen leidt dit proces van 
betekenisgeving er vaak toe dat het gehele 
netwerk een versterkt gevoel krijgt van 
ervaren achterstelling van de eigen groep.

POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIES
Een opvallende bevinding van het onder-
zoek is dat veel leerlingen, ongeacht hun 
politieke oriëntatie, zich niet altijd veilig 
genoeg voelen om aan een politiek-
maatschappelijk gesprek in de klas deel 
te nemen. In de meeste gevallen heeft 
dit te maken met het doen en laten van 
hun klasgenoten, terwijl het handelen 
van de docent als overwegend positief 
wordt ervaren. Een mogelijke oorzaak 
van de ervaren onveiligheid in de klas, 
is dat niet of slechts gedeeltelijk is 
voldaan aan de voorwaarden van een 

goed klassengesprek over een 
controversieel onderwerp. Zo  
blijkt dat leerlingen soms bij-
zonder weinig kennis over het 
onderwerp hebben en hierdoor 
een discussie voeren op basis 
van feitelijke onjuistheden.1 Ook  
zien we dat klassikale gesprek-
ken al snel in een debat over-
gaan, waardoor de focus op te-
genstellingen ligt in plaats van 
op gedeelde uitgangspunten.2

Opvallend is nog dat humor 
voor jongeren een belangrijke 
communicatievorm voor poli- 
tiek-maatschappelijke gesprek-
ken blijkt te zijn. Daarbij kan 
worden gedacht aan grappen 
over politieke tegenstanders, 
humor als mechanisme om te 
kunnen omgaan met gevoelens 
van verontwaardiging en ten 
slotte racistische grappen. 
Tegelijk maakt deze humor het 
soms lastig om de politieke hou- 
ding van vrienden in te schatten.

AANBEVELINGEN
Wat kan de docent ermee in de  
klas? Op basis van de onder-
zoeksresultaten doen we de vol-
gende concrete aanbevelingen 
voor de onderwijspraktijk:

LESTIPS
1 Sociale media spelen een grote rol in de manier waarop leer- 

lingen de actualiteit ervaren. Toch lijken leerlingen niet altijd 
door te hebben dat hun onlinezoekgedrag ertoe leidt dat ze  
het nieuws zeer eenzijdig krijgen gepresenteerd. Gebruik de  
lessen maatschappijleer om leerlingen bewust te maken van wat  
echokamers doen.7 Daag leerlingen bijvoorbeeld uit om een tijdje nieuws-
accounts te volgen van een partij die helemaal niet bij ze past of pak het 
groter aan en onderwerp leerlingen aan een sociaal experiment waarin ze ten 
minste een week lang van filterbubbel wisselen. Kijk bijvoorbeeld eens naar 
een vergelijkbaar experiment van de Volkskrant.8 Er valt namelijk nog een 
hoop winst te behalen wat betreft het bewustzijn van jongeren over de rol van 
(sociale) media.

2 Het kan lastig zijn om controversiële onderwerpen te bespreken in een 
klas waar leerlingen slecht naar elkaar luisteren en waar de ongefundeerde 
meningen al snel door het lokaal worden geschreeuwd. Voor deze groepen 
kan het een oplossing zijn om een werkvorm te gebruiken waarin leerlingen 
schriftelijk met elkaar in gesprek gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een aantal 
dilemma’s of stellingen op een groot blad te zetten. Verdeel de leerlingen in 
groepen en laat ze eerst een individuele reactie op een van de stellingen op het 
blad opschrijven. Vervolgens draait het blad door, waarna de leerlingen vragen 
stellen over dat wat hun medeleerling heeft opgeschreven. Op deze manier 
worden leerlingen gestimuleerd om zich in het perspectief van de ander te 
verdiepen. In de klassikale nabespreking wordt samen met de leerlingen op 
zoek gegaan naar gedeelde waarden in de klas. 
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1. Maak ervaren onrecht van leerlingen  
in de klas bespreekbaar. Geef leer- 
lingen hierbij zelf de verantwoorde- 
lijkheid om aan te geven wanneer ze 
het gevoel hebben dat ze niet eer-
lijk worden behandeld. Door dit ge- 
sprek direct in de klas te voeren, 
is de kans kleiner dat het binnen 
vriendengroepen een eigen leven 
gaat leiden. Ook voor rechts-extre-
mistische jongeren geldt soms dat er 
vooral over hen wordt gesproken en 
dat al wordt ingevuld hoe ze zijn en 
denken. 

2. Daag de leerlingen uit om hun stand-
punten verder uit te werken.3 Het ge-
bruik van gedachte-experimenten 
kan hierbij helpen.4 Ga mee in de ge-
dachtegang van de leerling en stel 
kritische maar niet veroordelende 
vragen. Leerlingen hebben namelijk  
niet altijd door wanneer hun uit- 
spraken tegenstrijdig zijn. Laat ze  
bijvoorbeeld zelf ontdekken dat vrij- 
heid van meningsuiting en een auto-
ritair regime moeilijk samengaan.

3. Doe aanspraak op het stille midden: 
betrek de leerlingen die u niet hoort  
of van wie u niet weet of ze ergens 
voor of tegen zijn. Aandacht geven 
aan tegengestelde identiteiten ver-
sterkt polarisatie. Het stille midden 
kan in die gevallen weerstand bieden  
tegen wij-zijdenken.5 In gepolari-

seerde debatten spelen leerlingen 
altijd een eigen rol.6 Probeer te ont-
dekken wie welke rol op zich neemt 
en ga op zoek naar de informele 
leiders van het midden. Maak ruimte 
naar hun vraagstuk: ‘Waar gaat het 
in dit debat echt om volgens jullie?’. 
Zo vergroot u de kans dat u met de 
klas de kern van het vraagstuk be-
reikt en voorbij de oppervlakkig-
heden kunt kijken. 

4. Schuw een grapje niet. Natuurlijk is  
het schadelijk om grappen ten koste  
van de ander te maken, maar het kan 
helemaal geen kwaad om af en toe 
de ander en vooral uzelf te relati-
veren. Gesprekken over complexe 
vraagstukken aangaande politieke  
en culturele identiteit komen beter  
tot bloei als er af en toe ook een 
moment van ontspanning en relati-
vering is. u
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