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Polarisatie is toenemend wij-zij-denken.

Het is een proces waarbij de 

tegenstellingen tussen groepen in de 

samenleving sterker worden, waardoor 

groepen steeds meer tegenover elkaar 

komen te staan.

Voor meer info: klik hier

01. Wat is polarisatie?

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving. www.kis.nlHOME

https://www.kis.nl/artikel/wat-is-polarisatie


02. Wat werkt…

HOME

02.

In het 

team

In de 

klas

Op school

Klik en lees:

https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/spanning-en-discussie-mbo/#in-de-klas
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/spanning-en-discussie-mbo/#in-het-team
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/spanning-en-discussie-mbo/#in-de-school


03. Lesmaterialen
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Triggerfactoren

01.
01.

Complotdenken

02.

Hokjesdenken

03.

Klik en lees:

HOME

Verhaal van 

mijn vlucht

04.

Wat zou jij 

beslissen?

05.

Terrorisme 

bespreekbaar 

maken.

Tips: kennismakers, www.inclusiefmbo.nl

https://www.samensterkzonderstigma.nl/assets/Hokjesdenken-totaal.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2020/08/Complotten-in-de-klas-webversie-vs21.pdf
https://www.verhaalvanmijnvlucht.nl/user-files/uploads/2020/09/Lesbrief-Verhaal-van-mijn-vlucht.pdf
https://www.nlveteraneninstituut.nl/watzoujijbeslissen/
https://www.leraar24.nl/69451/hoe-bespreek-je-terrorisme-en-maatschappelijke-onrust-in-de-klas/
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/02/Kennnismakers_docentenversie.pdf
http://www.inclusiefmbo.nl/


04. Scholing, sprekers, contactpersonen

HOME

Scholing en tools Sprekers Contactpersonen



Scholing en tools
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Leeraanbod polarisatie en radicalisering voor (jeugd)professionals

Training 'Omgaan met wij-zij-denken in de klas' - Verhaal van een Vluchteling

Under Pressure - Diversion

Online training: Polarisatie herkennen, aanpakken en voorkomen - Movisie

Gesprekstool ‘Struisvogel Sessie’

Omgaan met extreem gedrag en polarisatie - Augeo

Dialoog onder druk - Stichting School en Veiligheid

Digitale module 'Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ – Stichting 

School en Veiligheid

Omgaan met maatschappelijke spanningen in de klas – Diversion

 Intercultureel Communiceren – Behr Groep

Masterclass polarisatiestrategie – Verhaal met impact

 ID-Kraker: een antwoord op ‘wij-zij denken’, gericht op bewustwording op het 

gebied van ‘identiteit’ en ‘communicatieve automatismen’ – Curio Academie.

Terug

https://www.platformjep.nl/documenten/publicaties/2021/04/20/leeraanbod-polarisatie-en-radicalisering-voor-jeugdprofessionals
https://www.verhaalvanmijnvlucht.nl/training-wij-zij-denken/
https://www.diversion.nl/cases/under-pressure
https://www.movisie.nl/training/online-training-polarisatie-herkennen-aanpakken-voorkomen
https://www.kis.nl/publicatie/struisvogel-sessie-gesprekstool-voor-morele-dilemmas
https://www.augeo.nl/demo/extreem-gedrag-en-polarisatie/
https://www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/dialoog-onder-druk/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/omgaan-met-extreem-gedrag-en-polarisatie/
https://www.diversion.nl/cases/docententraining/
https://behrgroep.nl/producten/intercultureel-communiceren/
https://verhaalmetimpact.nl/polarisatiestrategie/


05. Literatuur en links 
 Handvatten voor de preventie, aanpak en omgang met radicalisering 

binnen onderwijs (vlaanderen.be)

 Achtergrondinfo radicalisering

 Handleidingen voor beroepskrachten

 Radicalisering in relatie tot huiselijk geweld

 Radicalisering: wie doet wat?

 Wat is polarisatie en radicalisering en hoe ga je ermee om? 17 vragen en 

antwoorden.

 Verkenning jongeren en polarisatie (onderzoek JEP)

 Polarisatie in perspectief (KIS)

 Wij-zij denken: wat is een effectieve strategie? (+ drieluik animatie)

HOME

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handvatten%20voor%20de%20preventie%20aanpak%20en%20omgang%20met%20radicalisering%20en%20polarisering%20binnen%20onderwijs_update_06012020.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-mbo/#over-radicalisering
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Polarisatie_Radicalisering.pdf
https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/radicalisering
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/radicalisering/wie-doet-wat
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/radicalisering/wie-doet-wat
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/radicalisering/wie-doet-wat
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/radicalisering/wie-doet-wat
https://www.platformjep.nl/veelgestelde-vragen
https://www.platformjep.nl/actueel/nieuws/2019/07/17/polarisatie-tussen-jongeren-lijkt-niet-toe-te-nemen
https://www.kis.nl/artikel/polarisatie-perspectief-de-identitaire-strijd-om-de-sociale-verbeelding
https://www.kis.nl/artikel/polarisatie-perspectief-de-identitaire-strijd-om-de-sociale-verbeelding
https://www.kis.nl/artikel/polarisatie-perspectief-de-identitaire-strijd-om-de-sociale-verbeelding
https://www.integraalveilig-ho.nl/instrument/inzicht-in-polarisatie-3-animaties/


06. Rol van de school

HOME

Zorgen voor een sociale, veilige plek om 

optimaal te kunnen leren.

Methodiek – Do it!

Vormgeven aan sociale 
veiligheid

Beschreven in de wet Veiligheid op school!

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/school-en-veiligheid/do-it
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/visie-sociale-veiligheid/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school


Bart Brandsma

Leon Meijs

Hannah Arendt Instituut

Ilias El Hadioui

Daan Wienke

Ron van Wonderen (KIS)

Peter Vermeijs (MBO Raad)

Sprekers/experts:

Terug

https://insidepolarisation.nl/
https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/leon-meijs/
https://hannah-arendt.institute/wat-we-doen/vormingen-opleidingen/lezingen-en-workshops-polarisatie/
https://www.onderwijsraad.nl/over-ons/medewerkers/raadsleden/iliass-el-hadioui
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRo_WSq9PxAhVD4aQKHcLkB5IQFnoECAYQAA&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Fdaan-wienke-9a53801b&usg=AOvVaw0p1YvcYMqxcPVCur8yiCgH
mailto:r.vanwonderen@kis.nl
https://www.mboraad.nl/platforms-projecten/platform-veiligheid


Contactpersonen vanuit 
het leerlab:

11Terug

Tip: vragen rondom polarisatie, radicalisering en extremisme? Bel de JEP Advieslijn: 070 - 333 4558 of 

stuur een e-mail.

Bregje van Goethem b.vangoethem@curio.nl

Andres Deijkers a.deijkers@curio.nl

Martin Faas m.faas@curio.nl

Johan van Gils j.vangils@curio.nl

https://www.platformjep.nl/contact

