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Samenvatting 

 

Aanleiding en opzet 
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het ministerie van Buitenlandse 

zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken samen in de werkgroep 

tegengeluid, die erop gericht is om de weerbaarheid van jongeren ten aanzien van extremisme en 

polariserende boodschappen te vergroten en de aantrekkingskracht van extremisme te verkleinen. De 

werkgroep wil meer inzetten op onderbouwing en werkzame mechanismen van interventies. In dit 

onderzoek is onderzocht op welke wijze culturele interventies een rol kunnen spelen als onderdeel van 

het beleid gericht op de voorkoming van radicalisering. Daarbij is onder andere gekeken naar negen 

culturele interventies waarvan er zeven door Fonds ZOZ ondersteund zijn. De hoofdvraag van dit 

onderzoek luidt: ‘In hoeverre zijn theaterproducties een effectief instrument om weerbaarheid tegen 

extremistische en polariserende boodschappen te vergroten?’. 

 

Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en een meta-evaluatie. De 

literatuurstudie heeft voor het overgrote deel betrekking op jihadisme aangezien deze literatuur het 

omvangrijkst is en het meest recent. Over rechts-extremisme en links extremisme daarentegen is veel 

minder bekend.  

 

In deze samenvatting worden per thema eerst de uitkomsten uit de literatuurstudie beschreven, 

gevolgd door de uitkomsten uit de meta-evaluatie op basis van negen culturele interventies.  

 

Over de culturele interventies 
De meta-evaluatie is gebaseerd op evaluaties van negen culturele interventies. Zeven van deze 

interventies zijn ondersteund door Fonds ZOZ en zijn onder leiding van dr. Jacomijne Prins 

geëvalueerd. De evaluaties zijn tussen juni 2017 en mei 2020 verschenen. Het betreft de interventies 

Back to back (B2B), Dreamocracy (DCY), Groeten Terug! (GT!), Jihad de Voorstelling (Jdv), Kinderen van 

Aleppo (KvA), Leo Africanus (LA) en Toen ma naar Mars vertrok (TMNMV). De interventies ‘Count me 

in’ (CMI) en NADIA (NADIA) zijn niet door Fonds ZOZ ondersteund maar zijn vanwege de 

overeenkomsten qua inhoud en de beschikbaarheid van een evaluatie ook meegenomen in dit 

onderzoek.  

Alle interventies bestaan uit een theatervoorstelling of een educatief programma waarbij een groot 

deel is aangevuld met een workshop, nagesprek of inleidend programma. Uitzondering hierop vormt 

de interventie Groeten Terug! waarbij met jongeren uit een specifieke wijk activiteiten zijn 

ondernomen. Van de negen interventies zijn er zes via scholen uitgevoerd, twee voor een regulier 

(theater)publiek opgevoerd en één bedoeld voor jongeren uit een specifieke wijk.  In de samenvatting 

worden de namen van de interventies omwille van de leesbaarheid niet in de tekst genoemd. De 

interventies waarnaar verwezen wordt, staan in de voetnoten benoemd, daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de hierboven gegeven afkortingen. In het onderzoeksrapport is meer gedetailleerde 

informatie beschikbaar.1 

 

Doelen 
In de literatuur wordt het versterken van de weerbaarheid als een mogelijk effectieve strategie gezien 

in de voorkoming van radicalisering. Zo is het mogelijk om de weerbaarheid op individueel en op 

 
1 Zie bijvoorbeeld pagina 64 voor een overzichtstabel met de belangrijkste kenmerken van de interventies. 
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groepsniveau te vergroten. De doelen van de culturele interventies zijn, overeenkomstig met de 

literatuur, eveneens gericht op het vergroten van de weerbaarheid. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen verschillende niveaus. Wanneer we spreken over het vergroten van de weerbaarheid 

op groepsniveau, dan spreken we in deze context over het versterken van verbinding in de 

samenleving. Wanneer er meer verbinding ontstaat in de samenleving is de kans groot dat mensen ten 

eerste meer empathie voor andere groepen zullen hebben en wordt het ‘wij-zij’ denken verkleind. Een 

sterke verbinding in de samenleving kan er indirect toe leiden dat minder mensen zich uitgesloten en 

gediscrimineerd voelen en neemt hiermee mogelijk oorzaken voor radicalisering weg.  

Bij het versterken van weerbaarheid op individueel niveau is de theorie dat personen minder vatbaar 

worden voor extremistische ideeën wanneer zij een complexere denkstijl hebben, kunnen denken in 

grijstinten en zich kunnen inleven in andere groepen. Hierdoor zijn zij als het ware gewapend tegen 

extremistische denkbeelden en kunnen we er mogelijk vanuit gaan dat zij deze niet zomaar 

overnemen. De culturele interventies zullen vermoedelijk het effectiefst zijn wanneer zij minimaal één 

van deze doelen nastreven. Het is echter ook mogelijk dat beide doelen worden nagestreefd.  

 

Op basis van de meta-evaluatie wordt geconstateerd dat alle belichtte interventies het vergroten van 

de weerbaarheid nastreven. Er zijn echter verschillen zichtbaar in de manier waarop en op welk niveau 

de interventies dit beogen. Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen interventies die in de 

eerste plaats gericht zijn op het versterken van de weerbaarheid op individueel niveau en interventies 

die verbinding in de samenleving nastreven. Geen enkele interventie heeft overigens een enkel doel. 

De interventies2 die primair de weerbaarheid van het individu beogen te vergroten, hebben het 

versterken van verbinding in de samenleving als tweede doel. Het idee daarbij is dat het deel van het 

publiek dat zich niet direct herkent in de voorstelling, nieuwe perspectieven opdoet en daarmee 

andere groepen in de samenleving beter leert te begrijpen. Bij de interventies3 die primair gericht zijn 

op verbinding in de samenleving, lijkt het vergroten van de weerbaarheid juist een subdoel te zijn. 

Deze interventies beogen de weerbaarheid te vergroten door onder een specifieke doelgroep het 

gevoel van inclusie en trots te vergroten.  

 

Oorzaken en triggerfactoren 
Uit de literatuur komt naar voren dat er geen eenduidige definitie bestaat van radicalisering. Voor elk 

persoon die radicaliseert, kunnen er verschillende push en pull factoren zijn. Ondanks dat er geen 

consensus bestaat over radicalisering, wordt er een aantal indicatoren benoemd dat mogelijk tot 

radicalisering leidt. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in drie niveaus: het microniveau (individuele 

levenservaringen en percepties), het mesoniveau (de rol van groepsdynamieken en de sociale 

omgeving van individuen) en het macroniveau (de sociale, politieke en culturele omgeving). Veel van 

de indicatoren die in deze context relevant worden geacht, hebben betrekking op het microniveau.  

Behalve oorzaken van radicalisering wordt er in de literatuur ook gesproken over triggerfactoren. 

Triggerfactoren zijn gebeurtenissen die personen er uiteindelijk toe aanzetten te radicaliseren. Net 

zoals bij oorzaken van radicalisering kunnen de triggerfactoren verschillen per persoon. Tegelijkertijd 

zijn er ook binnen deze categorie indicatoren, gebeurtenissen die herkenbaarder zijn en vermoedelijk 

vaker beleefd worden dan andere. De triggerfactoren die naar verwachting de meeste mensen zullen 

herkennen hebben eveneens betrekking op het microniveau.  

 

Bij de uitvoering van de meta-evaluatie is ervoor gekozen om te focussen op indicatoren die naar 

verwachting het meest voorkomen omdat het universele thema’s betreft. Zo kan beargumenteerd 

 
2 CMI, DCY, GT! 
3 B2B, JdV, KvA, LA, NADIA, TMNMV 
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worden dat interventies effectiever zullen zijn wanneer de behandelde thematiek een zo groot 

mogelijk publiek aanspreekt. Vervolgens is getoetst hoe vaak deze oorzaken en triggerfactoren aan 

bod komen in de interventies. Twee van de onderzochte interventies4 gaan expliciet over radicalisering 

als proces. Daarbij worden verschillende perspectieven getoond van mensen die radicaliseren. Twee 

andere interventies5 belichten de gevolgen van radicalisering en spelen tegen een achtergrond van 

extremisme. In deze interventies staat de beeldvorming centraal en wordt getracht het 

geromantiseerde beeld over radicalisering te bestrijden. Drie interventies6 zijn gericht op burgerschap 

en belichten thema’s zoals het democratisch systeem, de samenleving en de eigen 

verantwoordelijkheid daarbinnen. Tot slot zijn er twee interventies7 die via een (historische) vertelling 

trachten het publiek tot nieuwe inzichten te laten komen.  

Wat de interventies met elkaar gemeen hebben is dat zij gaan over de plek die mensen innemen in de 

samenleving. Alle interventies hebben direct of indirect tot doel om het gevoel van marginalisatie, 

uitsluiting, discriminatie en racisme tegen te gaan of om te tonen hoe deze mechanismen werken in 

de samenleving en tot welke gevolgen dit kan leiden. Daarnaast wordt in de meeste interventies8 

aandacht gevraagd voor onwenselijke maatschappelijke ontwikkelingen en wordt onjuiste 

beeldvorming bestreden. Tot slot zijn thema’s als een gebrek aan mogelijkheden, kansenongelijkheid 

en armoede onderwerpen die aan bod komen. 

De uitkomsten van de meta-evaluatie wijzen erop dat alle besproken interventies relevante 

onderwerpen behandelen en daarmee mogelijk een effectief instrument kunnen zijn in de voorkoming 

van radicalisering. Interventies die expliciet over radicalisering gaan richten zich primair op het 

vergroten van de weerbaarheid van het individu terwijl interventies die verbinding in de samenleving 

beogen te vergroten verschillende hoofdthema’s hebben. Het is niet bekend of het direct of indirect 

behandelen van radicalisering als thema de interventie ook effectiever maakt.   

 

Deelnemers (publiek) 
Uit de literatuur komt geen eenduidig beeld naar voren van de relevante doelgroepen waar culturele 

interventies in deze context zich op zouden moeten richten. Afhankelijk van het doel kunnen er 

verschillende soorten publiek beoogd worden. Wanneer het doel is om verbinding in de samenleving 

te versterken dan kan ernaar gestreefd worden om een zo divers mogelijk publiek aan te spreken, 

zowel qua leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. Indien het doel is om radicalisering te voorkomen 

en de weerbaarheid te vergroten, is het belangrijk dat deelnemers bereikt worden voordat het radicale 

denkbeelden wortel geschoten hebben. Gezien de leeftijd van in het verleden geradicaliseerde 

personen (18 t/m 30 jaar), is het logisch om interventies te richten op jongeren onder de 18 jaar. Qua 

opleiding en geslacht valt geen eenduidige doelgroep te benoemen. Personen die in het verleden 

radicaliseerden waren zowel laag- als hoogopgeleid en er zijn zowel mannen als vrouwen 

geradicaliseerd. Afhankelijk van het soort extremisme dat centraal staat, kunnen interventies ingezet 

worden op jongeren met een specifieke religieuze achtergrond of politieke overtuiging. Tot slot zijn er 

aanwijzingen dat interventies effectiever zijn als zij opgevoerd worden voor een intrinsiek 

geïnteresseerd en gemotiveerd publiek, aansluiten op persoonlijke interesses en gericht zijn op sociale 

groepen of familieverbanden.  

 

 
4 JdV, NADIA 
5 GT!, KvA 
6 B2B, CMI, DCY 
7 LA, TMNMV 
8 Bv. KvA, NADIA, TMNMV. 
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Zeven van de negen interventies9 zijn gericht op het versterken van de individuele weerbaarheid en 

hebben jongeren in de vormende fase als doelgroep. Dit sluit naadloos aan bij wat er uit de literatuur 

bekend is. Deze interventies zijn bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van alle leeftijden 

en niveaus, soms in combinatie met leerlingen van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs, het mbo of 

speciaal onderwijs. Van deze interventies worden er zes via scholen uitgevoerd.10 Deze interventies 

richten zich specifiek op jongeren met verschillende achtergrondkenmerken. Hier wordt bewust voor 

gekozen, omdat makers verwachten dat op deze manier zowel de individuele weerbaarheid vergroot 

kan worden als verbinding versterkt kan worden. Dit laatste gebeurt door groepen met verschillende 

achtergronden met elkaar in contact te brengen. Eén interventie11 heeft jongeren die mogelijk gevoelig 

zijn voor radicalisering als doelgroep. Hoe precies bepaald wordt of een jongere tot deze risicogroep 

behoort is niet helemaal duidelijk. Twee interventies12 die primair de verbinding in de samenleving 

willen stimuleren, zijn bedoeld voor een meer divers publiek. Op basis van wat er uit de literatuur 

bekend is, kan geconstateerd worden dat elk van de onderzochte interventies op een relevante 

doelgroep gericht is.  

Behalve dat de interventies op een relevante doelgroep gericht zijn, lijken zij er ook in te slagen de 

beoogde doelgroep te bereiken. Dit geldt in het bijzonder voor interventies die via scholen worden 

uitgevoerd. Bij deze interventies zien we dat de beoogde doelgroep overeenkomt met de bereikte 

doelgroep en kan het bereik, vaak zeer groot genoemd worden. Bij de interventie die specifiek gericht 

is op jongeren die mogelijk radicaliseren, is gedurende de uitvoering geprobeerd nieuwe deelnemers 

te werven omdat het bereik niet overeenkwam met de gewenste doelgroep. De aanvankelijke 

deelnemers waren vaak ouder dan beoogd. Bij de interventies die gericht waren op het versterken van 

de verbinding is het belangrijk dat er een gemengd publiek bereikt wordt. Hoewel bij één van deze 

interventies13 de focus lag op studenten, bleken bezoekers in de praktijk vaak relatief oud. Wel bleek 

het publiek verschillende achtergronden te hebben.  

 

Technieken en uitvoering 
Bij het uitvoeren van culturele interventies zijn er verschillende factoren in de uitvoering die een rol 

spelen bij het effectief overbrengen van een boodschap. Een eerste aandachtspunt is dat de 

uitvoerders van de interventie over genoeg kwaliteiten beschikken. Ook zijn interventies effectiever 

wanneer deelnemers zich met de uitvoerders kunnen identificeren. Om deze reden zou er gekeken 

kunnen worden in hoeverre het verwacht kan worden dat het beoogde publiek zich herkent in de 

uitvoerders van de interventie. Andere indicatoren die de effectiviteit van culturele interventies 

beïnvloeden, hangen samen met het activeren van het publiek. Uit de literatuur komt naar voren dat 

interventies effectiever zijn wanneer deelnemers actief deelnemen. Om dit te bereiken is het 

belangrijk dat interventies in een kleine setting en in een veilige en vertrouwde omgeving worden 

uitgevoerd.  

Onderzoek naar theatervoorstellingen toont aan dat er verschillende technieken ingezet kunnen 

worden die bijdragen aan het effectief overbrengen van een boodschap of les. Een eerste gedachte is 

dat het aanleren van kennis effectiever is via storytelling (verhalen) dan via reguliere lesmethoden. In 

het verlengde hiervan kan theatre in education (TIE) ingezet worden. TIE is een werkwijze waarbij een 

team van getrainde en ervaren acteurs/leraren een (theater)programma voorbereidt dat op school in 

de klas wordt uitgevoerd. Een andere techniek is het aanbieden van Ideologically challenging 

 
9 B2B, CMI, DCY, GT!, JdV, LA, NADIA 
10 B2B, CMI, DCY, JdV, LA, NADIA 
11 GT! 
12 KvA, TMNMV 
13 KvA 
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education (ICE) waarbij het denken in wij-zij tegenstellingen wordt tegengegaan door het publiek 

kennis te laten maken met andere denkbeelden. Veel technieken gaan uit van het principe van 

perspectiefwisseling. Een andere techniek is het creëren van extended contact, waarbij groepsleden 

van eenzelfde groep er getuige van zijn dat een van zijn leden een hechte relatie heeft met iemand van 

een andere groep. Tot slot zou de effectiviteit van de interventie vergroot worden wanneer 

deelnemers zelf als acteur meedoen met het programma. 

 

Uit de meta-evaluatie komt naar voren dat binnen alle interventies gebruik wordt gemaakt van 

storytelling. In de interventies wordt gebruik gemaakt van het delen persoonlijke verhalen om op die 

manier een blijvende indruk op de deelnemers te maken. Bovendien blijkt dat de voor- en 

naprogramma’s van de interventies, belangrijk zijn om scholieren te activeren en helpen om te 

reflecteren op de boodschappen uit de theatervoorstellingen. Tegelijkertijd zien we dat deze 

onderdelen het lastigst zijn om goed uit te voeren. De belangrijkste verbeterpunten van de interventies 

zijn dan ook gericht op de workshops en activerende componenten van de interventies. 

De kwaliteit van de interventies lijkt (zeer) goed. Alle interventies worden (zeer) positief beoordeeld. 

De evaluatoren en betrokken professionals geven aan dat de uitvoerders van de interventies deskundig 

zijn en over de juiste competenties beschikken. Op dit zijn vlak is ook aantal verbeterpunten benoemd. 

Zo wordt bij een interne evaluatie van een interventie14 bevonden dat de kwaliteit van de professionals 

die de nagesprekken voerden, onvoldoende was. Daarna zijn theaterdocenten ingezet die ervaring 

hadden met het nabespreken van voorstellingen. Bij een andere interventie15 wordt opgemerkt dat 

hoewel de voorstelling goed beoordeeld wordt, de dialoog tijdens het nagesprek vaak nauwelijks tot 

stand komt. De begeleiding wordt hier deels als oorzaak van genoemd. Het blijkt bovendien moeilijk 

te zijn om vooraf in te schatten hoe een workshop landt bij het publiek. Interventies worden 

verschillend beleefd in verschillende klassen en er lijken ook verschillen in beleving per 

onderwijsniveau en woongebied (stedelijk/niet-stedelijk) te zijn. Dit betekent dat professionals in de 

uitvoering over erg veel sociale en improvisatiecapaciteiten moeten beschikken omdat de uitvoering 

van de interventie elke keer anders kan worden opgevat.  

Behalve de hiervoor genoemde overeenkomsten, bestaat er ook een aantal verschillen. Daarbij maken 

we onderscheid tussen de zes interventies16 die via scholen worden opgevoerd en de overige drie 

interventies17. De interventies die voor scholieren bedoeld zijn, bestaan naast een voorstelling ook uit 

een workshop of nagesprek, soms in combinatie met een inleidend lesprogramma. In die zin valt er 

het meest te spreken van een interventie. In dergelijke aanvullende programma’s wordt geprobeerd 

het publiek te activeren, participatie te bevorderen en betrokkenheid te vergroten. De kleinschalige 

component wordt op verschillende manieren vormgegeven. De doelen van de opdrachten zijn vaak 

hetzelfde, namelijk het in gesprek gaan met elkaar, aanreiken van voorkennis, het uitwisselen van 

perspectieven en opdoen van nieuwe inzichten. Uit de evaluaties komt naar voren dat de opdrachten 

in de praktijk anders uitpakken dan de makers vooraf hebben beoogd. Hoewel de opdrachten vaak wel 

tot dialoog leiden vormen ze dikwijls geen bijdrage aan het doel van de voorstelling of blijkt dat zij 

achteraf weinig impact hebben gehad. De maatschappelijke en sociale context waarbinnen leerlingen 

leven heeft grote invloed op de beleving van de interventies.  

Bij een tweetal interventies18 lijkt er niet aan de randvoorwaarden voor succes te zijn voldaan. Zo wordt 

bij twee interventies opgemerkt dat de setting niet veilig genoeg voelt voor leerlingen om actief deel 

te nemen. Door het nagesprek uit te voeren met een groot publiek bestaande uit verschillende klassen 

 
14 JdV 
15 NADIA 
16 B2B, CMI, DCY, JdV, LA, NADIA 
17 GT!, KvA, TMNMV 
18 CMI, JdV 
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van verschillende scholen, durven deelnemers niet in de microfoon te praten. In andere interventies 

lijkt de gewenste dialoog moeilijk op gang te komen19, is het niveau te hoog20 of is er onvoldoende 

ruimte voor de verhalen van ‘gewone’ leerlingen21. Binnen andere interventies22 wordt juist goed 

deelgenomen en vindt er uitwisseling van meningen en ervaringen plaats. Bij het uitvoeren van de 

inleidende programma’s worden de instructies voor docenten niet altijd goed opgevolgd. Er wordt 

opgemerkt dat de interventies hierdoor vermoedelijk minder effectief zijn geweest dan wanneer aan 

deze voorwaarden was voldaan. Tevens wordt opgemerkt dat bij sommige interventies23 een deel van 

het programma optioneel is, waarbij gekozen kan worden of een interventie een dag of een dagdeel 

duurt. Met het oog op de effectiviteit kan beargumenteerd worden dat de interventies zoveel mogelijk 

uitgevoerd zouden moeten worden zoals deze beoogd zijn.  

Binnen de voorstellingen die op leerlingen gericht zijn, worden verschillende technieken gebruikt om 

de boodschap aan te laten komen. Bij vier interventies24 is ‘theatre in education’ toegepast. Deze 

interventies zijn op school, vaak klassikaal, uitgevoerd in een vertrouwde setting voor een klein 

publiek. We zien in de evaluaties dat deze interventies de leerlingen weten te activeren en zorgen voor 

participatie. Met name een interventie25 waarbij deelnemers na afloop van de voorstelling samen met 

de acteurs bepaalde situaties naspelen lijkt, op basis van de evaluatie, een effectieve manier om 

jongeren te laten reflecteren op hoe zij zelf zouden handelen in soortgelijke situaties. Drie 

interventies26 spelen zich op of rondom school af. Daarbij worden er acteurs ingezet waarvan gedacht 

wordt dat deze de jongeren aanspreken als gelijken. De theorie is dat deelnemers zich hierdoor beter 

herkennen en kunnen inleven in het verhaal waardoor de interventie effectiever wordt. In een aantal 

voorstellingen27 staat het contact tussen mensen behorende tot verschillende groepen centraal. Op 

deze manier wordt de techniek ‘extended contact’ ingezet waarbij deelnemers letterlijk contact tussen 

verschillende groepen waarnemen. Bij vier interventies28 wordt perspectiefwisseling toegepast, 

bijvoorbeeld door gebeurtenissen en verhalen vanuit verschillende perspectieven te tonen.  

Van de drie interventies29 die niet op scholen worden uitgevoerd, heeft er één30 een kleinschalig 

karakter en is gericht op jongeren uit een specifieke wijk. De interventie wordt gekenmerkt door 

persoonlijke aandacht voor de jongeren, verhalen van jongeren uit het Midden-Oosten, 

groepsgesprekken, gezamenlijke maaltijden en activiteiten buiten de wijk. Deze interventie is daarmee 

kleinschalig, interactief en activerend waarbij onder andere extended contact wordt nagestreefd. De 

overige twee interventies31 kunnen als reguliere theatervoorstellingen beschouwd worden. Deze 

interventies spelen zich af in het theater en zijn gericht op een breed publiek dat uit eigen beweging 

naar de voorstelling komt. In deze interventies wordt primair de verbinding gezocht. Doordat deze 

interventies voornamelijk uit een theatervoorstelling bestaan, en een beperkt randprogramma 

hebben, is de verwachting dat deze interventies minder effectief zullen zijn doordat er weinig ruimte 

is voor activerende en interactieve elementen. 

 

 
19 NADIA 
20 CMI, GT! 
21 B2B 
22 Bv. DCY en LA 
23 B2B, DCY, LA 
24 B2B, CMi, DCY, NADIA 
25 CMI 
26 B2B, CMI, NADIA 
27 CMI, GT!, NADIA,  
28 B2B, DCY, LA, NADIA 
29 GT!, KvA, TMNMV 
30 GT! 
31 KvA, TMNMV 
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Veronderstelde werkzame mechanismen 
De veronderstelde werkzame mechanismen zijn geformuleerd op basis van interviews met de 

ontwikkelaars waarbij gebruik is gemaakt van de theory of change. De mechanismen zijn niet 

gebaseerd op wetenschappelijke literatuur maar op de aannames van de makers. De werking van de 

mechanismen is in de evaluaties onderzocht. 

 

Verspreid over de negen interventies zijn 40 mechanismen benoemd waarvan bij de ontwikkelaars het 

idee bestaat dat deze een bijdrage zal leveren aan de doelen. De meeste mechanismen hebben 

betrekking op het leggen van verbinding (16 mechanismen) en het vergroten van de weerbaarheid (12 

mechanismen). Dit overeen met de doelen waarvan uit de literatuur bekend is dat het aannemelijk is 

dat dit bijdraagt aan de preventie van radicalisering. Daarnaast is een aantal interventies32 gericht op 

‘identiteitsvorming, erkenning en inclusie’ (6) en op ‘bewustwording’ (6). 

Bij de mechanismen die op verbinding gericht zijn, valt op dat wordt beoogd om een verandering van 

de bestaande beeldvorming tot stand te brengen. Veelal trachten de makers om met de 

theatervoorstelling negatieve beeldvorming en stereotypen te doorbreken. De deelnemers wordt via 

de interventie een ander perspectief geboden. Herkenning op basis van universele principes en 

thema’s speelt hier een belangrijke rol in. Het opwekken van empathie is daarbij een belangrijk 

onderdeel. Om de effectiviteit te vergroten wordt in sommige interventies33 gebruik gemaakt van 

‘peers’. Naast het feit dat er wordt getracht om verbinding te bewerkstelligen via het vertellen van 

verhalen, wordt er ook gemikt op het bewerkstelligen van verbinding via het beleven van een gedeelde 

ervaring door de fysieke ervaring van de interventie. 

Met mechanismen die gericht zijn op het vergroten van de individuele weerbaarheid, wordt een 

gedragsverandering beoogd. Zo verwachten makers dat de interventies kunnen leiden tot confrontatie 

met de eigen vooroordelen wat vervolgens leidt tot zelfreflectie. Als gevolg van dit inzicht kunnen 

deelnemers leren om personen en situaties anders te beoordelen dan hoe zij dit voorheen misschien 

gedaan hadden. In een aantal interventies wil men de deelnemers meer en nieuwe 

handelingsperspectieven geven. 

Een deel van de veronderstelde mechanismen heeft betrekking op identiteitsvorming, erkenning en 

inclusie. Indirect wordt met deze mechanismen ook een bijdrage aan de weerbaarheid beoogd. Zo 

hopen de makers dat mensen die zich herkennen in de interventies een gevoel van trots en erkenning 

krijgen doordat er aandacht is voor hun verhaal. Het versterken van deze gevoelens kan het gevoel van 

uitsluiting en marginalisering in de maatschappij voorkomen. Deze mechanismen zijn vaak gericht op 

mensen met een migratieachtergrond. 

 

Resultaten 
Bij het beschouwen van de resultaten is naar verschillende aspecten gekeken. Eerst is onderzocht hoe 

de interventies in algemene zin gewaardeerd zijn. Vervolgens worden de waargenomen effecten 

besproken. We maken daarbij onderscheid tussen effecten met betrekking tot individuele 

weerbaarheid en verbinding in de samenleving. Tot slot wordt ingegaan op de veronderstelde 

mechanismen die geen effect lijken te hebben. 

 

Waardering 

Alle interventies worden zonder uitzondering als (zeer) goed beoordeeld. Op basis van de resultaten 

kan geconcludeerd worden dat de interventies van een hoog niveau zijn. Een goede waardering is een 

belangrijke voorwaarde voor de mate waarin de interventies de deelnemers weten te 

 
32 KvA, LA, TMNMV 
33 B2B, CMI, GT!, NADIA 
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enthousiasmeren en interesseren. Met name voor de interventies34 die voor scholieren bedoeld zijn, 

kan dit een prestatie genoemd worden. De leerlingen die aan deze interventies deelnemen, doen dit 

tijdens schooltijd als onderdeel van het curriculum. Met andere woorden, zij kiezen niet zelf voor 

deelname aan de interventie. Daarnaast is het bekend dat pubers een kritisch publiek vormen die snel 

de aandacht verliezen. 

 

Effecten verbinding in de samenleving 

De uitkomsten van de evaluaties tonen aan dat de interventies op verschillende manieren bijdragen 

aan verbinding in de samenleving. Culturele interventies lijken daarmee effectieve instrumenten om 

verbinding in de samenleving te versterken. De evaluatoren stellen dat een mechanisme pas effectief 

lijkt wanneer dit leidt tot reflectie. Om dit te bereiken is het belangrijk dat deelnemers zich in de 

theatervoorstellingen kunnen herkennen en dat zij empathie hebben voor de personages. Wanneer 

dit het geval is, staan zij open voor de boodschappen uit de interventies. De verwachting is dat 

wanneer empathische gevoelens niet vertaald kunnen worden naar situaties buiten het theater, deze 

ook niet van invloed zijn op het denken van een individu. 

De werking van interventies pakt in de praktijk vaak anders uit dan vooraf beoogd is. Een belangrijke 

bevinding is dan ook dat het vooraf lastig in te schatten lijkt op welke wijze opdrachten en 

voorstellingen opgevat worden door het publiek. Ook blijkt uit het onderzoek dat verschillende 

factoren een rol spelen bij hoe interventies beleefd worden. Met name opleidingsniveau en 

migratieachtergrond lijken hier een rol in te spelen. Deze factoren zijn van invloed op de mate waarin 

deelnemers zich in de voorstellingen herkennen, erkend voelen en empathie hebben voor personages. 

Deze factoren zijn allen van invloed op de effecten van de interventies. Hieronder volgt een 

opsomming van de waargenomen effecten per interventie. 

• Deelnemers hebben geleerd dat eenieder zijn (m/v) eigen verhaal heeft, dat er meerdere 

manieren zijn om naar de geschiedenis te kijken en dat het belangrijk is dat een individu niet 

te snel oordeelt over een ander.35 

• Een interventie36 lijkt erin te slagen om bepaalde sociale normen over te dragen. Zo wordt 

gesteld dat deze interventie effectief leek te zijn in het overbrengen van de norm dat 

discriminatie niet acceptabel is. 

• Een interventie37 is effectief gebleken in het bereiken van leerlingen en het bespreekbaar 

maken van radicalisering. Behalve dat de interventie radicalisering bespreekbaar maakt en 

kennis over het onderwerp onder deelnemers vergroot, ontwikkelt een deel van de jongeren 

(zonder migratieachtergrond) empathie voor andere groepen en reflecteert daarbij op 

zijn/haar eigen leven.  

• Bezoekers van de voorstelling38 hebben na afloop meer empathie en voelen een grote 

verbondenheid met (Syrische) vluchtelingen. 

• Een deel van het publiek zonder migratieachtergrond heeft (beter) inzicht verkregen in het 

leven in een oorlogssituatie en/of het leven in een dictatuur.39 Dit heeft vervolgens (mogelijk) 

ook geleid tot een toegenomen begrip voor de situatie van vluchtelingen. Hierbij kan wel de 

kanttekening geplaatst worden dat het publiek dat naar de interventie kwam relatief oud was 

en uit regulier theaterpubliek bestond. De kans is daarom groot dat deze voorstelling 

voornamelijk een publiek heeft getrokken dat vooraf al geïnteresseerd was in de thematiek. 

 
34 B2B, CMI, DCY, JdV, LA, NADIA 
35 B2B 
36 CMI 
37 JdV 
38 KvA 
39 KvA 
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• In een interventie40 waarin de muziek een belangrijke speelt, blijken de muzikale elementen 

een verbindende factor tussen bezoekers van de voorstelling die mogelijk leidt tot 

intercultureel begrip. 

• Uit de evaluatie komt dat publiek dat vooraf al een positieve houding had tegenover 

vluchtelingen/migranten zich goed kon inleven in de situatie en beweegredenen van de 

hoofdpersoon. De kans is hiermee groot dat de interventie41 voor dit deel van het publiek tot 

nieuwe inzichten heeft geleid.  

• Een deel van het publiek geeft aan dat de voorstelling hen heeft geholpen om zich beter te 

verplaatsen in een ander. De interventie42 heeft geholpen in het bijstellen van het negatieve 

(dominante) beeld over een bevolkingsgroep. 

• De interventie43 draagt bij aan verbinding binnen een migrantengemeenschap doordat men 

zich kan herkennen in een verhaal over een gedeelde geschiedenis. Dit blijkt echter alleen het 

geval bij publiek dat tot dezelfde generatie behoort. Intergenerationeel lijkt dit niet op te gaan.  

• Humor en de herkenbaarheid van de verhalen van de voorstelling44 hebben de potentie om 

het publiek in de zaal te verbinden.  

 

Effecten individuele weerbaarheid 

In zeven interventies45 is het vergroten van de individuele weerbaarheid als (sub)doel gesteld. Waar 

eerder bleek dat veel interventies erin lijken te slagen om verbinding tot stand te brengen, blijkt dit 

met betrekking tot het vergroten van de weerbaarheid minder vaak te lukken. De mechanismen die 

lijken te werken, hangen voornamelijk samen met een vergroot gevoel van eigenwaarde en trots. Daar 

waar getracht wordt om handelingsperspectieven te vergroten of jongeren tot actie over te laten gaan 

om hun eigen leven te veranderen, lijkt dit vaak niet goed van de grond te komen. Hieronder volgt een 

opsomming van werkzame effecten met betrekking tot het vergroten van de individuele weerbaarheid 

die in de interventies gevonden zijn. 

• Een interventie46 versterkt de weerbaarheid op twee manieren. Enerzijds biedt het naspelen 

van scènes de deelnemers de gelegenheid om na te denken hoe om te gaan met bepaalde 

situaties waardoor leerlingen handelingsperspectief krijgen. Ten tweede was de inhoud van 

de interventie zeer herkenbaar voor de leerlingen wat hen de mogelijkheid bood om te praten 

over gevoelige dagelijkse thema’s zoals discriminatie en cultuurverschillen.  

• Een interventie47 leidt tot meer empowerment van de jongeren door het vergroten van de 

kennis en bewustzijn over de oorlog. Deelnemers hebben als gevolg van de gedeelde verhalen 

een realistisch beeld over de oorlog en de impact daarvan op individuen. Dit leidt tot 

herwaardering van de eigen situatie. Jongeren voelen zich door deelname meer gesterkt in 

hun positie en meer bij machte om iets aan hun eigen positie te doen.  

• Een interventie48 beoogt de weerbaarheid van (Syrische) vluchtelingen te vergroten door 

aandacht te schenken aan de verhalen van vluchtelingen in een theatersetting. Het idee is dat 

zij zich door de vertelling van ‘hun’ verhaal in deze setting erkend voelen als persoon in plaats 

van als vluchteling. De resultaten bevestigen de werking van dit mechanisme. Jongeren met 

 
40 LA 
41 KvA 
42 TMNMV 
43 TMNMV 
44 TMNMV 
45 B2B, CMI, DCY, GT!, JdV, LA, NADIA 
46 CMI 
47 GT! 
48 KvA 
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een vluchtelingenachtergrond gaven aan dat de interventie een ander, meer realistisch beeld 

schiep van vluchtelingen. Dit had een grote impact op deze deelnemers en deed hen 

terugdenken aan de tijd voor de oorlog. Ook ontstond hierdoor onder andere het besef dat 

het belangrijk is om jezelf niet te zien als vluchteling, maar als iemand die in verzet kwam tegen 

ervaren onrecht. 

• De muzikale component van de interventie49 zorgde ervoor dat deelnemers de voorstelling 

waardeerden en zich erkend voelden in hun culturele ervaringen en interesses. Dit leidde 

bovendien tot betrokkenheid bij de voorstelling en een beter gevoel van eigenwaarde.  

• De interventie50 vergroot de eigenwaarde en leidt tot positieve identiteitsvorming. Met de 

interventie wordt een positief verhaal gedeeld en het dominante negatieve beeld doorbroken.  

• De interventie51 leidt tot bewustwording van de eigen identiteit en kan leiden tot gesprekken 

tussen jongeren en hun (groot)ouders. Hoewel de resultaten niet sterk zijn, lijkt de interventie 

in potentie effectief te zijn bij het vergroten van de weerbaarheid van een specifieke groep 

mensen met familie met een migratiegeschiedenis. 

• Onderdelen van de interventie52 leiden ertoe dat moeilijke onderwerpen bespreekbaar 

worden en de deelnemers zich meer bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid 

binnen het democratisch systeem. 

 

Ontkrachtte mechanismen 

Uit de meta-evaluatie naar voren dat in geen enkele interventie alle veronderstelde mechanismen in 

de praktijk werken. In elke interventie zijn er aannames of veronderstelde mechanismen die niet 

kloppen of anders uitpakken dan bedoeld is. Incidenteel lijkt het zelfs voor te komen dat het 

tegenovergestelde effect wordt bereikt. Hoewel methodologische beperkingen in de evaluaties tot 

een vertekening van de resultaten geleid kunnen hebben, kan op basis van het totaalbeeld 

geconcludeerd worden dat het vooraf erg lastig is om in te schatten hoe de interventies beleefd zullen 

worden.  

In één interventie53 lijkt de fundamentele aanname die aan de interventie ten grondslag ligt niet te 

kloppen. Zo wordt de aanname gedaan dat deze generatie jongeren zich te weinig onderdeel voelen 

van het democratisch systeem. Op basis van de evaluatie wordt deze aanname echter ontkracht. Bij 

een aantal interventies blijken de aannames over de manier waarop opdrachten of elementen van de 

interventies werken, in de praktijk anders beleefd te worden. De gedachte bij een interventie54 is dat 

een opdracht leidt tot het inzicht dat er overeenkomsten bestaan tussen Islam en het Christendom. In 

de praktijk lijken de deelnemers juist te focussen op de verschillen. In dezelfde interventie bestaat de 

aanname dat een historische vertelling deelnemers leert inzien hoe identiteit kan veranderen en hoe 

in harmonie geleefd kan worden met personen die andere dingen geloven. Uit de evaluatie blijkt dat 

deelnemers uit de interventie halen dat het belangrijk is om trouw te blijven aan je eigen identiteit. 

Binnen een andere interventie55 wordt door de evaluatoren geconcludeerd dat door de gedeelde 

persoonlijke verhalen, onder deelnemers geen groter begrip voor de ander ontstond, zoals werd 

verwacht. De verhalen van de acteurs waren te bijzonder voor veel leerlingen om zich er in te 

herkennen. Ook is er geen bewijs gevonden dat de persoonlijke verhalen leiden tot een confrontatie 

met de eigen vooroordelen. 

 
49 LA 
50 KvA 
51 TMNMV 
52 DCY 
53 DCY 
54 LA 
55 B2B 
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Tot slot komt uit de evaluaties naar voren dat sommige mechanismen alleen effectief zijn voor een 

specifiek deel van het publiek. In één interventie56 komt naar voren dat deze met name effectief is 

voor jongeren die al open stonden voor, of nieuwsgierig waren naar diversiteit; leerlingen die voor 

aanvang negatief stonden ten opzichte van minderheden en diversiteit voelden zich weliswaar 

geïnformeerd, maar konden zich slecht inleven. Binnen dezelfde interventie lijkt ook het overbruggend 

contact niet tot stand te komen. Het laatste concept waar de evaluatoren op ingaan is de vraag in 

hoeverre de voorstelling leidt tot overbruggend contact tussen leerlingen van verschillende afkomst. 

Volgens de evaluatoren was er (bijna) geen sprake van een toegenomen overbruggend contact als 

gevolg van de interventie.  

Dat sommige aannames niet kloppen, lijkt overigens niet veroorzaakt te worden door een gebrek aan 

inlevingsvermogen van de ontwikkelaars van de interventies. De aannames en mechanismen zijn 

logisch geformuleerd en gestoeld op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Conclusie 
De onderzochte culturele interventies worden door ons als effectief beschouwd als zij voldoen aan de 

randvoorwaarden die in het evaluatiekader staan beschreven en een positieve bijdrage leveren aan 

minimaal één van de hoofddoelen. Dit betekent dat interventies niet alleen op relevante onderwerpen 

en een relevant publiek gericht moeten zijn, maar ook dat effectieve methoden ingezet dienen te 

worden en dat de kwaliteit van de interventie goed moet zijn. De resultaten van deze meta-evaluatie 

duiden erop dat alle onderzochte interventies de potentie hebben effectief te zijn in de preventie van 

radicalisering. Anders gezegd, alle interventies voldoen aan de randvoorwaarden voor effectieve 

interventies.  

De beoogde effecten zijn gericht op het versterken van verbinding in de samenleving en het vergroten 

van de weerbaarheid. Op basis van wat we nu weten over radicalisering, lijken dit relevante doelen te 

zijn in het beleid tegen radicalisering. De keuze vanuit Fonds ZOZ om deze doelen en interventies te 

ondersteunen, lijkt daarmee gelegitimeerd wanneer men zich tot doel stelt om met culturele 

interventies een bijdrage te doen aan de preventie van radicalisering.  

Wat voor effecten bereikt worden, is afhankelijk van de opzet van de interventie. De interventies lijken 

met name een positieve bijdrage te leveren bij aspecten die samenhangen met het versterken van 

verbinding in de samenleving. Het vergroten van de individuele weerbaarheid komt in de praktijk 

moeilijker tot stand. Voor de werking van veel van de door de makers veronderstelde mechanismen 

op dit terrein, is in de evaluaties weinig bewijs gevonden. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat elk 

individu verschillend is en dat de eigen context voor een groot deel bepaalt hoe een interventie beleefd 

wordt. 

Ondanks dat de interventies de potentie hebben effectief te zijn, dienen de uitkomsten uit dit 

onderzoek kritisch beschouwd te worden. Zo dient opgemerkt te worden dat er nog veel onbekend is 

over de processen die een rol spelen rondom (de voorkoming van) radicalisering en extremisme. Veel 

indicatoren in het door ons ontwikkelde evaluatiekader zijn dermate breed geformuleerd dat 

interventies hier al snel aan voldoen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat onterecht geconcludeerd wordt 

dat culturele interventies in potentie een effectief instrument lijken omdat ze aan de randvoorwaarden 

voldoen. Het meten van de effectiviteit blijft daarom een vereiste. Ook dit is echter een uitdaging. Een 

interventie wordt uitgevoerd in een bredere context van een school en sociale omgeving. Het is 

daardoor moeilijk om de effecten van een interventie te isoleren. De vraag is ook welke langdurige 

resultaten met dit soort interventies bereikt worden. Het is onrealistisch om te verwachten dat een 

interventie die op één dag of dagdeel wordt uitgevoerd tot een significante gedragsverandering zal 

 
56 JdV 
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leiden. Tot slot verschillen de interventies van publiek, opzet en inhoud. Dit maakt het lastig om een 

algemene uitspraak over de effectiviteit van de culturele interventies te doen.  

 

Aanbevelingen 
Met het oog op de toekomst concluderen wij dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar zowel 

radicalisering als de werking van culturele interventies. Wanneer op basis van nieuw onderzoek tot 

nieuwe inzichten gekomen wordt, dient het evaluatiekader daarop aangepast te worden. Een 

vergelijkende studie naar de effecten van dit soort interventies in internationale context ligt daarbij 

voor de hand. Ook kan gedacht worden aan een onderzoeksopzet waarbij de ontwikkeling van 

attitudes van jongeren over langere tijd gevolgd wordt waarbij een vergelijking gemaakt wordt tussen 

jongeren die wel en niet aan interventies hebben deelgenomen. 

Wij pleiten ervoor dat toekomstige interventies ook geëvalueerd worden op effectiviteit op basis van 

de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor de effectiviteit zou het goed zijn als bestaande 

interventies de kans krijgen verder doorontwikkeld te worden. Op die manier kunnen onderdelen van 

interventies die niet effectief zijn, aangepast en verbeterd worden. Uit de evaluaties blijkt dat 

opleidingsniveau, afkomst en woongebied allemaal een rol kunnen spelen bij de beleving. Wanneer 

telkens nieuwe interventies worden ontwikkeld, bestaat het gevaar dat elke keer het wiel opnieuw 

uitgevonden wordt voordat er een echt effectieve interventie ontwikkeld is. 

Met betrekking tot de opzet van de interventies pleiten wij ervoor dat toekomstige interventies in elk 

geval een kleinschalige component bevatten die deelnemers activeert. Tijdens het uitvoeren van 

kleinschalige opdrachten komen deelnemers letterlijk en figuurlijk in contact met elkaar. Tevens 

pleiten wij ervoor om de interventies te richten op jongeren in de vormende fase. Deze jongeren zijn 

nog zoekende naar hun plek in de samenleving en zijn in die fase mogelijk vatbaar voor extremistische 

boodschappen, maar ook voor tegengeluiden.  

Hoewel hier in de literatuur geen duidelijke signalen voor zijn, lijkt het logisch om in interventies die 

specifiek gericht zijn op de voorkoming van radicalisering, dit onderwerp ook expliciet te behandelen. 

Het bespreekbaar maken van dit soort zware thema’s kan al een belangrijke bijdrage op zich zijn. 

Tot slot doen wij de aanbeveling dat culturele interventies ingebed worden in een bredere context. 

Het zou goed zijn als de interventies geen losstaande gebeurtenissen worden maar deel uitmaken van 

een breder beleid. Zo zouden deze interventies onderdeel kunnen worden van het curriculum op 

scholen in het kader van burgerschap. 
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Voorwoord 
 

In dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht 

op welke wijze culturele interventies een rol kunnen spelen als onderdeel van beleid gericht op de 

voorkoming van radicalisering. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), 

het ministerie van Buitenlandse zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken 

samen in de werkgroep tegengeluid, die erop gericht is om de weerbaarheid van jongeren ten aanzien 

van extremisme en polariserende boodschappen te vergroten en de aantrekkingskracht van 

extremisme te verkleinen. Dit gebeurt onder andere door het bieden van tegengeluiden, alternatieve 

levensvisies en door het adresseren van de bredere voedingsbodems, zoals sociale spanningen en 

polarisatie waarmee de boodschap van extremistisch gedachtegoed verzwakt wordt. De werkgroep 

wil meer inzetten op onderbouwing en werkzame mechanismen van interventies. Met name wil zij 

meer te weten komen over de effecten van culturele producties als middel om de weerbaarheid tegen 

extremistische en polariserende boodschappen te vergroten.  

In dit onderzoek is onderzocht op welke wijze culturele interventies een rol kunnen spelen als 

onderdeel van het beleid gericht op de voorkoming van radicalisering. Daarbij is onder andere gekeken 

naar negen culturele interventies waarvan er zeven door Fonds ZOZ ondersteund zijn. Fonds ZOZ is 

onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is een onafhankelijk themafonds voor 

maatschappelijke tegengeluiden. Initiatieven van dit fonds worden onder de aandacht van gemeenten 

gebracht en gericht aan scholen en wijken met kwetsbare jongeren. Verschillende culturele 

interventies die als doel hebben de weerbaarheid van jongeren ten aanzien van radicalisering te 

vergroten hebben vanuit dit fonds het licht gezien.  

 

Onderzoeksopzet en werkwijze 

Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en een meta-evaluatie. In de 

theoretische literatuurstudie is ingegaan op wat er de laatste jaren in binnen- en buitenland is 

geschreven over radicalisering, weerbaarheid in het algemeen, weerbaarheid tegen extremisme, de 

werkende mechanismen van culturele interventies, theaterproducties en de mogelijkheden die er in 

de literatuur geopperd zijn om de werking van culturele interventies te meten. Het 

literatuuronderzoek resulteert in een lijst met relevante evidence based indicatoren (zie hoofdstuk 5). 

Deze indicatoren zijn vervolgens vertaald naar een evaluatiekader (zie hoofdstuk 6) dat gehanteerd is 

voor de meta-evaluatie. 

De basis van de meta-evaluatie wordt gevormd door negen evaluaties naar culturele interventies die 

onder leiding van dr. Jacomijne Prins tussen juni 2017 en mei 2020 zijn verschenen. De opzet van de 

evaluaties verschillen van aard en zijn niet één op één met elkaar te vergelijken. De evaluaties zijn 

geanalyseerd en gecodeerd met het programma Atlas.Ti. De gehanteerde codelijst is gebaseerd op de 

indicatoren in het evaluatiekader aangevuld met een aantal open coderingen. In totaal zijn er 56 codes 

gebruikt om relevante passages in de evaluaties in de tekst te markeren (zie bijlage 3 voor de codelijst). 

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten is zoveel mogelijk het vier-ogen principe 

toegepast. Dit houdt in dat de uitkomsten en analyseren door verschillende onderzoekers, afzonderlijk 

van elkaar zijn beschreven en vervolgens gecontroleerd zijn. 

 

Leeswijzer 

Het rapport is zo opgesteld dat de twee delen van het onderzoek als een op zichzelf staand geheel 

kunnen worden gelezen. Om deze reden begint de nummering van de hoofdstukken in deel 2 opnieuw 

bij 1. De literatuurstudie begint met een verkenning naar de verschillende factoren die van invloed zijn 

op het radicaliseringsproces en extremisme. Ook wordt stil gestaan bij wat er de laatste jaren in 
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binnen- en buitenland is geschreven over weerbaarheid in het algemeen, weerbaarheid tegen 

extremisme en wat er bekend is over weerbaarheid als middel tegen extremistische en polariserende 

boodschappen. Vervolgens wordt ingegaan op wat bekend is over geradicaliseerde personen en welke 

theatertechnieken effectief zijn bij het overbrengen van een boodschap. Tot slot gaan we na of 

culturele interventies weerbaarheid tegen extremisme en polariserende boodschappen kunnen 

vergroten en geven we een overzicht van de literatuur waarbij ingegaan wordt op de effecten van deze 

culturele interventies. De uitkomsten van de literatuurstudie zijn in hoofdstuk 6 vertaald naar een 

evidence based evaluatiekader.  

In het tweede deel van dit rapport wordt het evaluatiekader toegepast op negen evaluaties van 

culturele interventies. Daarbij worden de thema’s uit het evaluatiekader in aparte hoofdstukken 

besproken. In het rapport wordt een aantal termen gebruikt die verduidelijkt dienen te worden. De 

termen ‘culturele interventies’ en ‘(theater)voorstellingen’ worden door elkaar gebruikt. Reden 

hiervoor is dat het belangrijkste element van alle culturele interventies, behalve één, bestaat uit een 

theatervoorstelling. Een aantal interventies bestaat enkel uit een theatervoorstelling terwijl andere, 

bredere interventies zijn met een inleidend programma en een nabespreking. Wanneer wordt 

gesproken over de ‘voorstelling’ dan wordt hier specifiek de theatervoorstelling mee bedoeld.  

Daarnaast worden in het rapport verschillende termen gebruikt waarmee de deelnemers aan de 

interventies aangeduid worden. Er wordt onder andere gesproken over het publiek, deelnemers en 

leerlingen. Welke termen gebruikt worden, hangt af van de interventie en deelnemers. Zo wordt bij 

interventies die opgevoerd op scholen veelal gesproken over leerlingen terwijl bij een 

familievoorstelling over het publiek wordt gesproken. Deze termen verwijzen allen naar de deelnemers 

van de interventies. In hoofdstuk 8 worden de resultaten besproken. Het rapport wordt afgesloten 

met een conclusie (hoofdstuk 9).
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1. Radicalisering 
 

1.1 Oorzaken van radicalisering 
  

Uit de wetenschappelijke literatuur van de laatste jaren blijkt dat het erg moeilijk is om tot een 

consensus te komen over wat radicalisering – dat bovendien in verschillende contexten een 

verschillende betekenis heeft – precies is. Alex Schmid, die veel onderzoek heeft gedaan naar het 

onderwerp, schreef hierover: ‘… the search for what exactly “radicalization” is, what causes it and how 

to “de-radicalise” those who are considered radicals, violent extremists or terrorists has so far been a 

frustrating experience’.57  

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van radicalisering. Onderzoekers hebben verschillende 

theorieën, modellen en concepten ontwikkeld die focussen op verschillende aspecten en factoren die 

leiden tot radicalisering. Deze theorieën gaan vaak uit van drie maatschappelijke niveaus: het 

microniveau (individuele levenservaringen en percepties), het mesoniveau (de rol van 

groepsdynamieken en de sociale omgeving van individuen) en het macroniveau (de sociale, politieke 

en culturele omgeving). 58 Daarnaast zijn er verschillende evidence based instrumenten ontwikkeld die 

als doel hebben radicalisering en extremisme op te sporen. De VERA-2R (Violent Extremism Risk 

Assessment Version 2 Revised) is één van de bekendste instrumenten, dat inmiddels aan een derde 

versie toe is en gebaseerd is op kennis uit de literatuur maar ook op basis van kennis van professionals 

die dagelijks met dit instrument werken. Het instrument kan niet voorspellen wie zich zal ontwikkelen 

tot gewelddadige extremist of wie terrorist zal worden, maar biedt wel een systematische analyse van 

de risicofactoren. Het bestaat uit verschillende domeinen die in totaal 39 indicatoren omvatten. Voor 

het samenstellen van een multi-factoren model van radicalisering zullen we ons zowel baseren op de 

academische literatuur als op de VERA-2R.   

 

Microniveau 

De factoren op microniveau van radicalisering hebben betrekking op de individuele levenservaringen 

en percepties van het individu dat radicaliseert. In de literatuur wordt gewezen op het belang van 

psychologische oorzaken van radicalisering en op individuen met bepaalde psychische aandoeningen 

die een verhoogd risico zouden hebben om te radicaliseren.59 Andere auteurs wijzen op individuen 

met een gebrek aan zelfvertrouwen die op zoek zijn naar een identiteit wat in sommige gevallen zou 

leiden tot radicalisering.60 Een andere theorie suggereert dat sommige individuen zich aansluiten bij 

radicale groepen vanwege de actie en opwinding. 61 Volgens deze zogeheten novelty-seeking theory is 

de zoektocht naar risico en avontuur een belangrijke factor op microniveau.62 Andere factoren die 

genoemd worden in de literatuur zijn ‘vermeende deprivatie’, ‘perceptie van oneerlijkheid’ ‘perceptie 

 
57 Schmid, A.P. (2011) The Definition of Terrorism, in A.P. Schmid (ed.) The Routledge Handbook of Terrorism Research, New York & 
London: Routledge. 
58 Ravn, S. R. Coolsaet & T. Sauer (2019) Rethinking radicalization. Addressing the lack of a contextual perspective in the dominant 
narratives in radicalization, in: Clycq, N., C. Timmerman, D. Vanheule, R. van Caudenberg, S. Ravn (eds.) Radicalisation. A Marginal 
Phenomenon or a Mirror to Society, Leuven: Leuven University Press, 29.  
59 Victoroff, J. & A.W. Kruglanski (2019) Psychology of Terrorism. Classic and Contemporary Insights, New York: Taylor & Francis. 
60 McCauley C. & S. Moskalenko (2008) Mechanisms of Political Radicalization. Pathways Toward Terrorism, Terrorism and Political 
Violence, 20(3), 415-433.  
61 Victoroff, J. & A.W. Kruglanski (2019) Psychology of Terrorism. Classic and Contemporary Insights, New York: Taylor & Francis. 
62 S. Ravn, R. Coolsaet & T. Sauer (2019) Rethinking radicalization. Addressing the lack of a contextual perspective in the dominant 
narratives in radicalization, in: Clycq, N., C. Timmerman, D. Vanheule, R. van Caudenberg, S. Ravn (eds.) Radicalisation. A Marginal 
Phenomenon or a Mirror to Society, Leuven: Leuven University Press, 30.  
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van onrechtvaardigheid’, 63 ‘de zoektocht naar betekenis’, 64 trauma’s of andere complexe 

psychologische problemen en ‘persoonlijke grieven’65 zoals vervreemding en uitsluiting, woede en 

frustratie, gevoelens van vernedering, een tendens om situaties verkeerd te interpreteren, denken in 

complottheorieën, het gevoel hebben het slachtoffer te zijn, persoonlijke kwetsbaarheden, etc. 66  

De VERA-2R wijst op microniveau eveneens op het belang van de persoonlijke geschiedenis (geweld in 

de familie, problematische opvoeding en of plaatsing in een instelling, problemen op school en werk), 

de criminele geschiedenis en de aanwezigheid van psychische stoornissen (persoonlijkheidsstoornis, 

depressie en/of zelfmoordpogingen, psychotische en schizofrene stoornis, autisme spectrum stoornis, 

posttraumatisch stress syndroom en het gebruik van verdovende middelen).  

 

Mesoniveau 

Theorieën op mesoniveau richten zich op de sociale omgeving, groepsdynamiek en relaties tussen 

groepen. De mesoniveau factoren van radicalisering hebben betrekking op het bredere radicale milieu 

dat ondersteunend kan zijn in het radicaliseringsproces. In deze omgeving vindt het individu steun voor 

zijn of haar ideeën.67  Groepslidmaatschap wordt versterkt door de politieke grieven die ontstaan door 

het buitenlands beleid en militaire interventies. De kern van dit verhaal is dat het Westen in oorlog is 

met de Islam (wat onder meer zou blijken uit het hoofddoekenverbod), wat een verhaal van wij en zij 

creëert. Conflicten in het buitenland (Irak, Syrië, Somalië, Palestina, etc.) zouden vervolgens een 

mobilisatie tot stand kunnen brengen. Ideologische en religieuze factoren (de salafi-jihadistische 

interpretatie van de Islam, het gevoel dat de islam onder vuur wordt genomen, het verlangen om de 

Ummah te beschermen, etc.) doen vervolgens het groepsgevoel toenemen. De groepsdynamiek wordt 

aangewakkerd via charismatisch leiderschap, vriendschappen en verwantschapsbanden, socialisatie, 

groepsdenken, etc. Charismatische leiders, of andere radicale figuren binnen de groep zetten 

kwetsbaren onder druk, halen hen over of manipuleren hen. Uit de literatuur komt daarnaast 

veelvuldig naar voren dat radicaliserenden via sociale media communiceren met gelijkgezinden 

waardoor zij steeds verder radicaliseren.68 

De VERA-2R voegt hier nog een aantal specifieke risicofactoren aan toe. Zo wordt er gewezen op het 

belang van ‘geschiedenis, actie en capaciteit’. Daaronder vallen indicatoren als vroege blootstelling 

aan een geweld bevorderende, militante ideologie, een netwerk van familie en vrienden die betrokken 

zijn bij gewelddadig extremisme, gewelddadige criminele geschiedenis, strategische, paramilitaire 

en/of explosieventraining, training in extremistische ideologie in eigen land en daarbuiten, 

organisatorische vaardigheden en toegang tot financiering en bronnen van hulp. Daarnaast wordt in 

de VERA-2R gewezen op het belang van de sociale context en intentie. Deze bestaat uit de volgende 

indicatoren: zoeker, gebruiker of ontwikkelaar van gewelddadig extremistisch materiaal, 

geïdentificeerd doel voor geplande aanval, persoonlijk contact met gewelddadige extremist(en), 

uitgesproken voornemen om gewelddadig extremisme te plegen, uitgesproken bereidheid en/of 

voorbereiding om te sterven voor een ideaal of een geloof, voorbereiding van gewelddadig 

extremisme en gevoeligheid voor invloed, controle of indoctrinatie. Voorts wordt er gewezen op 

overtuigingen, attitudes en ideologie. Deze bestaan uit verschillende indicatoren, zijnde betrokkenheid 

bij een ideologie die geweld rechtvaardigt, waargenomen grieven en/of onrecht, ontmenselijking van 

aangewezen doelen geassocieerd met onrecht, verwerping van de waarden van de democratie, 

 
63 Moghaddam, F. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American Psychologist, 60(2), 161–169. 
64 Kruglanski, A.W., M. Gelfand, J.J. Bélanger, A. Sheveland, M. Hetriarchchi & R. Gunaratna (2014) The Psychology of Radicalization and 
Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremism, Political Psychology, 35(1), 69-93.  
65 McCauley C. & S. Moskalenko (2008) Mechanisms of Political Radicalization. Pathways Toward Terrorism, Terrorism and Political 
Violence, 20(3), 415-433. 
66 Ranstorp, M. (2016) The Root Causes of Violent Extremism, RAN Issue Paper. 
67 Smith 2013 
68 Ranstorp, M. (2016) The Root Causes of Violent Extremism, RAN Issue Paper. 
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uitdrukking van emoties als reactie op waargenomen onrecht en vijandigheid tegenover nationale 

identiteit.  

 

Macroniveau 

Het macroniveau kan worden gezien als het niveau waarop processen van radicalisering worden 

beïnvloed door structurele maatschappelijke factoren (in economische, culturele en sociaal politieke 

context).69 Een veel aangehaalde reden in de literatuur als oorzaak van radicalisering is het gebrek aan 

integratie van etnische minderheden in Europa. Onderzoek suggereert dat in veel Europese landen de 

sociaaleconomische profielen van moslims verschillen van de totale bevolking. Ze hebben over het 

algemeen een lager opleidingsniveau, leven vaak in buurten met een lage sociaaleconomische status, 

en als ze al toegang krijgen tot de arbeidsmarkt dan hebben ze vaak laagbetaalde banen. Het gebrek 

aan integratie is niet beperkt tot de sociaaleconomische dimensie alleen. In veel EU-landen, zijn 

moslims maar beperkt geïntegreerd in het politieke domein. Hun beperkte integratie in het 

sociaaleconomisch en het politieke domein weerspiegelt hun (ervaren) discriminatie op macroniveau. 

Tegelijkertijd illustreert dit hoe variabelen op macroniveau sociale en individuele implicaties kunnen 

hebben. De institutionele discriminatie van moslims vormt niet alleen een ernstige bedreiging voor 

hun economische en politieke integratie: de perceptie dat zij door de samenleving worden 

gediscrimineerd en verworpen heeft ook sociale en psychologische gevolgen en bedreigt hun culturele 

en sociale integratie. 70  Twee andere redenen die in de literatuur worden aangehaald als oorzaken van 

radicalisering zijn internationale betrekkingen en buitenlands beleid van de landen waar radicalisering 

van hun onderdanen plaatsvindt. Internationale betrekkingen en buitenlands beleid worden vaak 

gezien als zijnde van invloed op het moslimfundamentalisme, niet alleen op lokaal en nationaal niveau 

maar ook op internationaal en mondiaal vlak. Wereldwijd is te zien dat moslims het gevoel hebben dat 

er een oorlog gaande is tegen de islam. Met name de conflicten in het Midden-Oosten en de 

diplomatieke positie van westerse regeringen hierin worden verondersteld bij te dragen aan 

radicalisering.  Het is echter wel zo, volgens Veldhuis en Staun, dat het beleid op zich geen mensen 

radicaliseert: of en in welke mate het bijdraagt aan radicalisering hangt af van de sociale en individuele 

dynamiek die bepalend is voor de perceptie van mensen en de reactie op mondiale politieke 

gebeurtenissen. 71 Voorts worden economische deprivatie en armoede vaak genoemd in discussies 

over de oorsprong van terrorisme.72 De vraag rijst echter of een dergelijk causaal verband 

daadwerkelijk bestaat. Onderzoek heeft laten zien dat hoewel de meerderheid van de radicaliserende 

moslims in Europa afkomstig is van lagere sociaaleconomische klassen, radicale moslims verdeeld zijn 

over alle sociaaleconomische klassen.73  In lijn met Krueger en Malečková (2003) stellen Veldhuis en 

Staun dat een relatie tussen armoede en radicalisering in ieder geval niet direct is maar afhankelijk van 

 
69 Ravn, S., R. Coolsaet & T. Sauer (2019) Rethinking radicalization. Addressing the lack of a contextual perspective in the dominant 
narratives in radicalization, in: Clycq, N., C. Timmerman, D. Vanheule, R. van Caudenberg, S. Ravn (eds.) Radicalisation. A Marginal 
Phenomenon or a Mirror to Society, Leuven: Leuven University Press, 31. 
70 Veldhuis, T. & J. Staun (2009) Islamist Radicalisation: A Root Cause Model, The Hague: Netherlands Institute of International Relations 
Clingendael, 32  
71 Idem, 33. 
72 Zie bijvoorbeeld, Gurr, T. (1970) Why men rebel, Princeton, NJ: Princeton University Press; Portes, A. (1971) ‘On the logic of post-factum 
explanations: The hypothesis of lower-class frustration as the cause of leftist radicalism’, Social Forces, vol. 50, no. 1, pp. 26-44; Muller, E. 
(1985) ‘Income Inequality, Regime Responsiveness and Political Violence’, American Sociological Review, vol. 50, no. 1, pp. 47-61; Lichbach, 
M. (1989) ‘An Evaluation of ‘Does Economic Inequality Breed Political Conflict? ‘ Studies’, World Politics, vol. 41, no. 4, pp. 431-470; Brock 
Blomberg, S., Hess, G.D. & Weerapana, A. (2004) ‘Economic conditions and terrorism’, European Journal of Political Economy, vol. 20, no. 2, 
463-478; Brock Blomberg, S., Hess, G.D. & Weerapana, A. (2004) ´An economic model of terrorism´, Conflict Management & Peace Science, 
vol. 21, no. 1, 17-28; Bravo & Dias, 2006; Bravo, A. B. S. & C.M.M. Dias, C. M. M. (2006) An empirical analysis of terrorism: Deprivation, 
Islamism and geopolitical factors, Defence and Peace Economics, 17(4), 329-341; Franz, B. (2007) ‘Europe’s Muslim youth: An inquiry into 
the politics of discrimination, relative deprivation, and identity formation’, Mediterranean Quarterly, 18(1), 89-112. 
73 Sageman, M. (2004) Understanding terror networks, Philadelphia: University of Pennsylvania Press; Bakker, E. (2006) Jihadi terrorists in 
Europe, their characteristics and the circumstances in which they joined the jihad: an exploratory study, Clingendael Security Paper, The 
Hague, Clingendael Institute; Roy, O. (2017) Jihad and Death. The Global Appeal of Islamic State, Oxford: Oxford University Press; Krueger, 
A.B. (2007) What Makes a Terrorist. Economics and the Roots of Terrorism, Princeton University Press. 
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sociale en individuele factoren. Het feit dat niet iedereen die arm is radicaliseert wijst erop dat andere 

factoren ingrijpen in de relatie tussen economische deprivatie en radicalisering. Als gevolg hiervan 

hebben verschillende auteurs zich geconcentreerd op relatieve in plaats van absolute deprivatie als 

mogelijke oorzaak van radicalisme.74 Een laatste reden die in de literatuur wordt aangehaald als 

oorzaak van radicalisering zijn globalisering en modernisering. Vooral na de introductie van het World 

Wide Web, verdwenen de meeste belemmeringen die mondiale betrekkingen en transacties 

hinderden. Globalisering vergemakkelijkt de opkomst van transnationale ideologische bewegingen die 

gemakkelijk grote gemeenschappen kunnen bereiken om hun boodschap te verspreiden, nieuwe 

volgers te werven en collectieve activiteiten te organiseren. Globalisering wordt daarnaast vaak 

genoemd als een bron van conflict tussen etnisch, cultureel of religieus diverse groepen over de hele 

wereld.  Het wordt vaak gezien als een frontale kracht achter conflicten tussen de islamitische en 

westerse wereld. Globalisering confronteert daarnaast moslims wereldwijd met waarden en 

gebeurtenissen die oorspronkelijk werden weerlegd in de Koran en de islamitische cultuur. 

Tegelijkertijd wordt van globalisering en modernisering verondersteld dat zij conflicten veroorzaken 

binnen de islamitische wereld en bijdragen aan islamitisch fundamentalisme als reactie op deze 

conflicten. 75 

 

1.2 Triggers die aanleiding geven tot radicalisering  

 
Naast de oorzakelijke factoren van radicalisering zijn er bepaalde triggers die tot radicalisering zouden 

kunnen leiden. Het triggerfactormodel van Feddes et. al. (2015) onderzoekt deze triggers (zijnde 

concrete incidenten of problemen die radicale acties kunnen vergroten) op drie maatschappelijke 

niveaus die processen van radicalisering kunnen beïnvloeden tijdens verschillende fasen van het 

proces. 76 De auteurs onderscheiden twee categorieën triggerfactoren: keerpunten en katalysatoren. 

Keerpunten zijn gebeurtenissen die ertoe leiden dat mensen ontvankelijk worden voor een nieuwe 

ideologie of een nieuw wereldbeeld. Deze triggerfactoren leiden tot (verdergaande) radicalisering 

maar, kunnen ook een proces van de-radicalisering inleiden. Onder katalysatoren vallen 

gebeurtenissen die het radicaliseringsproces versnellen of vertragen in de richting van verdere 

radicalisering of deradicalisering. 77 

In het onderzoek wordt het onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus waarop triggerfactoren 

zich kunnen manifesteren. Zo spelen op microniveau (het niveau van de persoon) de volgende 

triggerfactoren een rol: de confrontatie met de dood, problemen thuis, verlies van werk/schooluitval, 

directe ervaringen met discriminatie, racisme en uitsluiting, aanvaringen met autoriteiten, en detentie. 

Op mesoniveau (het niveau van de groep) komen naar voren: het verbreken van sociale bindingen, het 

ontmoeten van een radicaal persoon, de toetreding tot een radicale groep, het sluiten van een 

huwelijk, deelname aan een training en de confrontatie met propaganda. Ten slotte komen op 

macroniveau (het maatschappelijke, (inter)nationale niveau) naar voren: het oproepen tot actie, 

vermeende aanvallen op de eigen groep, en overheidsbeleid gericht op de eigen groep of 

radicalisering. Deze lijst is niet uitputtend en kan naar aanleiding van specifieke ontwikkelingen en 

verdere studie uiteraard verder aangevuld worden. 78 79 

 
74 Veldhuis, T. & J. Staun (2009) Islamist Radicalisation: A Root Cause Model, The Hague: Netherlands Institute of International Relations 
Clingendael, 34. 
75 Idem, 35. 
76 Ravn, S., R. Coolsaet & T. Sauer (2019) Rethinking radicalization. Addressing the lack of a contextual perspective in the dominant 
narratives in radicalization, in: Clycq, N., C. Timmerman, D. Vanheule, R. van Caudenberg 
, S. Ravn (eds.) Radicalisation. A Marginal Phenomenon or a Mirror to Society, Leuven: Leuven University Press, 32. 
77 Feddes, A.R., L. Nickolson & B. Doosje (2015) Triggerfactoren in het radicaliseringsproces, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 17. 
78 Idem, 65. 
79 Zie bijvoorbeeld ook het triggerfactorenmodel van ESS: https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren.  

https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren
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1.3 Moderator factoren 
 

De vraag is vervolgens, zo schrijven Feddes et al, wat mensen minder of meer gevoelig maakt voor 

triggerfactoren. Dit zijn de moderator factoren die de sterkte en/of richting van een triggerfactor in 

het radicaliseringsproces beïnvloeden. Met andere woorden, een moderator specificeert onder welke 

omstandigheden een effect plaatsvindt.80  

In het triggerfactormodel van radicalisering bespreken zij onder meer de rol van typologie, geslacht, 

leeftijd en opleidingsniveau als mogelijke moderatoren. Afhankelijk van het type persoon en de 

bijbehorende drijfveren kunnen bepaalde triggerfactoren veel of juist weinig effect hebben. Op basis 

van de wetenschappelijke literatuur maken zij een onderscheid in vier verschillende typen van 

radicaliserende moslims: (1) individuen die op zoek zijn naar een positieve sociale identiteit (de 

'identiteitszoeker'), (2) individuen die op zoek zijn naar politieke rechtvaardigheid of een hogere 

sociaal-politieke status voor henzelf of hun eigen groep (de 'rechtvaardigheidszoeker'), (3) individuen 

die op zoek zijn naar (religieuze) zingeving of houvast (de 'zingevingszoeker'), en (4) individuen die op 

zoek zijn naar spanning en avontuur (de 'sensatiezoeker'). Personen die radicaliseren kunnen overigens 

hun motivatie ontlenen aan alle vier categorieën. Dat hoeft ook geen verbazing te wekken, want de 

drijfveren die bij de verschillende typen centraal staan, zijn tot op zekere hoogte onderdeel van de 

psychologische ontwikkeling van ieder mens.81  

Naast het type persoon kijken Feddes et al ook naar geslacht als moderator. Volgens de cijfers zijn 

terroristen vooral mannen in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar hoewel het grote aantal vrouwelijke 

uitreizigers naar Syrië en Irak ook laat zien dat vrouwen in opmars zijn al is het dan vaak in een 

ondersteunende rol. Maar ook uit de literatuur van de laatste jaren blijkt dat de deelname van 

vrouwen aan terrorisme de afgelopen decennia is toegenomen. Daarnaast verwachten Feddes et al., 

dat ook leeftijd belangrijk is als moderator factor. Zo wordt in het bijzonder de adolescentie gezien als 

een periode waarin mensen vatbaar zijn voor radicalisering.82 Wanneer men ouder wordt, neemt men 

dan weer vaker afstand van extremistische groepen.  Vanuit een ontwikkelingsperspectief is het ook 

aannemelijk dat mensen afhankelijk van de leeftijd anders reageren op triggers. De adolescentie is de 

fase waarin mensen de eigen identiteit ontwikkelen en is dus een periode waarin mensen met name 

gevoelig kunnen zijn voor triggerfactoren gerelateerd aan, bijvoorbeeld, uitsluiting en racisme.83 84  Een 

laatste moderator die Feddes et al meenemen in hun rapport is opleiding. De relatie tussen 

opleidingsniveau en het radicaliseringsproces blijkt echter niet eenduidig. Schmid (2013) concludeert 

op basis van een overzicht van de radicaliseringsliteratuur dat terroristen zowel hoogopgeleid als 

laagopgeleid kunnen zijn. De vraag is dan ook in hoeverre mensen met verschillende opleidingsniveaus 

verschillen in de mate waarin zij gevoelig zijn voor (bepaalde) triggerfactoren.85 

 

1.4 Welke kenmerken hebben geradicaliseerde jongeren? 

 
Er is veel onderzoek gedaan naar extremistische jongeren in Nederland waardoor we een beeld 

hebben van hun achtergrondkenmerken. In 2005 verscheen een AIVD rapport over de zogeheten 

 
80 Feddes, A.R., L. Nickolson & B. Doosje (2015) Triggerfactoren in het radicaliseringsproces, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 20.  
81 Idem, 22. 
82 Bhui, K., S. Dinos & E. Jones (2012) Psychological process and pathways to radicalization, Journal of Bioterrorism & Biodefense, S5: 003; 
Bhui, K., N. Warfa & E. Jones  (2014) Is violent radicalisation associated with poverty, migration, poor-self-reported health and common 
mental disorders? PloS one, 9.  
83 Surko, M., D. Ciro, C. Blackwood, M. Nembhard & K. Peake (2005) Experience of Racism as a Correlate of Developmental and Health 
Outcomes Among Urban Adolescent Mental Health Clients, Social Work in Mental Health, 3(3), 235-260.  
84 Feddes, A.R., L. Nickolson & B. Doosje (2015) Triggerfactoren in het radicaliseringsproces, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 25. 
85 Idem, 26. 
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Londsdale-jongeren.86 Deze jongeren waren volgens de AIVD op dat moment beeldbepalend binnen 

ongeorganiseerd extreemrechts in Nederland. Zij hielden zich op velerlei manieren, al dan niet politiek 

gemotiveerd, bezig met het uitdragen van een extreemrechtse of racistische boodschap. Maar in de 

jaren daarna leek het rechts extremistisch front steeds meer af te kalven, waardoor er vanuit de 

wetenschap minder aandacht voor was. Een uitzondering daarop is de groep rond de Leidse hoogleraar 

Jaap van Donselaar. Van der Valk en Wagenaar (2010) bijvoorbeeld lieten zien wat jongeren motiveert 

om zich aan te sluiten bij extreemrechtse groepen in de marge van de samenleving. Zij zagen vijf 

categorieën van factoren die maken dat de jongeren aansluiting zoeken bij extreemrechts. Zo zijn er 

in eerste instantie factoren die ingegeven worden vanuit de sociale omstandigheden: men zoekt 

vrienden – soms bescherming – in een streven naar een bepaalde identiteit en levensstijl. Deze 

factoren hebben een stimulerende invloed: de jongeren zoeken compensatie bij extreemrechts voor 

een gemis op deze punten. Andere factoren die eveneens een stimulerende functie hebben, bevinden 

zich op persoonlijk vlak. Het gaat om een behoefte aan rebellie tegen de maatschappij. Hieraan liggen 

frustraties en haatgevoelens ten grondslag. Samen met de zucht naar spanning en avontuur is deze 

factor sterk verbonden met de ontwikkelingsfase van jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast komen 

beperkt macrofactoren voor die een stimulerende invloed hebben op organisatievorming in 

extreemrechts. Zij zijn gelegen in maatschappelijke omstandigheden, zoals bepaalde schokkende 

gebeurtenissen. Men is verontwaardigd en wil hier iets aan doen. De laatste twee categorieën zijn 

gelegen binnen de extreemrechtse beweging zelf. Er gaat een aantrekkende werking vanuit. Het gaat 

om het aansprekende imago van extreemrechts als plaats van spanning, provocatie en geweld en om 

extreemrechts als plaats van ideologische herkenning.87 

 

Meer nog dan naar rechts-extremistische jongeren is er de laatste jaren aandacht besteed aan 

islamitisch geradicaliseerde jongeren, met name na 2013, toen bleek dat Nederlandse jongeren zich 

aan hadden gesloten bij de strijd in Syrië en Irak. In de jaren die daaraan voorafgingen werd er veel 

onderzoek gedaan naar deze jongeren in de onderzoeksgroep rond Frank Buijs. In 2006 schreven Buijs, 

Demant en Hamdy Strijders van eigen bodem waarin zij onder meer ingingen op de individuele 

drijfveren van jongeren die radicaliseren. De eerste drijfveer omschreven zij als de behoefte aan 

zingeving dat het gevolg kon zijn van existentiële twijfel die sommige jongeren ervoeren of als het 

gevolg van de ervaring op een breukpunt in hun leven te zijn beland. Deze jongeren gingen op zoek 

naar zingeving en vulden die zoektocht religieus in. De tweede drijfveer omschreven Buijs et al als 

onrecht. Volgens hen hadden veel Marokkaanse jongeren, vooral de hoger opgeleiden, het gevoel er 

in de samenleving niet bij te horen. Zij ervoeren marginalisatie als gevolg van uitsluiting en 

discriminatie. De daarbij horende machteloosheid en frustratie kunnen extremisme in de hand 

werken.88 De derde drijfveer werd door Buijs et al omschreven als de behoefte aan binding. Deze 

behoefte kan voortvloeien uit de ontworteling en vervreemding die sommige jongeren ervaren. Deze 

jongeren waren geïsoleerd en hadden weinig binding met de Nederlandse maatschappij. Zij voelden 

zich onbegrepen door de Nederlandse samenleving en door hun ouders. 89 

 

Over links-extremisme is de laatste jaren niet zoveel geschreven en wat er bekend is zegt weinig over 

de achtergrondkenmerken van haar aanhangers. Van Ham et al (2019) die een recente studie deden 

naar links extremisme merkten op dat zicht op de achtergronden van jonge links-extremisten nog 

 
86 AIVD (2005) “Londsdale-jongeren” in Nederland. Feiten en fictie van een vermeende rechts-extremistische subcultuur, Den Haag: AIVD.  
87 Van der Valk, I. & W. Wagenaar (2010) Monitor Racisme & Extremisme. In en uit extreemrechts, Amsterdam: Anne Frank 
Stichting/Amsterdam University Press.  
88 Buijs, F.J., F. Demant & A. Hamdy (2006) Strijders van eigen bodem. Radicale en democratische moslims in Nederland, Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 252.  
89 Idem, 254.  
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grotendeels ontbreekt. En dat blijkt wanneer men de literatuur naspeurt over dit fenomeen.90 

Ooijevaar en Kraaykamp deden in 2005 een explorerend onderzoek naar de sociale kenmerken en de 

familieachtergronden van extreem linkse radicalen in Nederland. Zij kwamen tot conclusie dat zij – in 

vergelijking met Nederlanders die niet tot extreme links behoorden – hooggeschoold waren, dat zij 

weinig economische hulpbronnen ontvingen, ze vaak student of werkloos waren en niet religieus. Zij 

gingen niet vaak stemmen hoewel zij een bovengemiddelde interesse in politiek hadden. Zij 

ontvingen veel culturele hulpbronnen vanuit hun ouderlijk milieu, hun ouders waren seculier en 

stemden voor linkse partijen.91 Maar verder is er, nogmaals, over de kenmerken van links 

extremistische Nederlandse jongeren weinig te vinden. 

 

Bart Schuurman onderzocht de mechanismen die ertoe geleid hadden dat jongeren zich aansloten bij 

de Hofstadgroep, de naam die door de AIVD aan een groep radicaalislamitische jongeren werd gegeven 

die sinds 2003 actief waren in Nederland. Hij beschreef hoe geopolitieke gebeurtenissen zoals 9/11 en 

de daaropvolgende door de Verenigde Staten geleide ‘War on Terror’ voor veel van de leden van de 

Hofstadgoep belangrijke triggers waren die ertoe leidden dat zij de motieven van de terroristen gingen 

bestuderen en het buitenlands beleid van Westerse landen onder de loep begonnen te nemen. Dit 

leidde ertoe dat veel van de leden kennis maakten met radicale en extremistische interpretaties van 

de islam en moslims wereldwijd steeds meer als slachtoffer begonnen te zien van de Westerse 

imperialisten alsook corrupte regimes in het Midden-Oosten.92 Er waren geen duidelijke aanwijzingen 

dat sociaaleconomische ongelijkheid een rol speelde bij het toetreden tot de groep. Ook de harde toon 

van het debat in Nederland over integratie en islam leek daar nauwelijks aan bij te dragen. De leden 

waren inderdaad geconfronteerd met discriminatie en zelfs fysiek geweld op basis van hun religieuze 

overtuigingen, maar deze ervaringen waren vooral belangrijk om hun betrokkenheid bij de groep te 

ondersteunen eerder dan dat het hen gemotiveerd had om toe te treden tot de groep.  Dat de 

Hofstadgroep geen reactie was op de grieven van de bredere Nederlandse moslimgemeenschap bleek 

ook uit het gebrek aan steun van de bevolking. Reeds bestaande sociale bindingen brachten 

gelijkgezinden samen die verbonden waren door vriendschap en een gedeelde identiteit die zich 

vormde rond hun interpretatie van de islam. Als groep ‘ware moslims’ distantieerden zij zich van de 

wijdere samenleving van ongelovigen.93 

De meerderheid van de jongeren die zich aansloten bij de Hofstadgroep ervoer een ‘cognitieve 

opening’ die een heronderzoek inhield van eerdere overtuigingen of een zoektocht naar antwoorden 

op grotere levensvragen. De triggers voor deze cognitieve openingen waren een mix van geopolitieke 

en persoonlijke gebeurtenissen, die resulteerden in een zoektocht naar betekenis.  

Fanatisme speelde een minder centrale rol als motief om terroristische daden te plegen bij de leden 

van de Hofstadgroep dan gedacht. De analyse van Schuurman bracht een belangrijke rol van cognitieve 

mechanismen aan het licht bij het overwinnen van psychologische grenzen om geweld te plegen, 

namelijk dehumanisering, het toekennen van schuld aan de slachtoffers en het ontkennen van 

persoonlijke verantwoordelijkheid. Verder wees hij op de rol van emoties, woede veroorzaakt door 

vermeend onrecht, teleurstelling in de mainstream islam, de diepe pijn veroorzaakt door godslastering 

tegen een geliefde religieuze figuur en angst voor God.94 Vooral dat laatste was een belangrijke reden 

waarom jongeren toetraden tot de Hofstadgroep. De angst om in het hellevuur terecht te komen 

omdat zij zich niet hadden gedragen als ‘ware’ moslim was groot. De deelname aan de groep had niets 

 
90 Ham van, T., M. Hardeman, J. van Esseveldt, A. Lenders & A. van Wijk (2018) Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar 
links-extremistische groeperingen in Nederland, Den Haag: WODC.  
91 Ooijevaar & Kraaykamp (2005) Links in beeld. Een explorerend onderzoek naar de sociale kenmerken van extreem links in Nederland, 
Mens en Maatschappij, 80(3).  
92 Schuurman, B.W. (2017) Becoming a European homegrown jihadist: a multilevel analysis of involvement in the Dutch Hofstadgroup, 
2002-2005, 188.  
93 Idem, 189. 
94 Idem, 191. 
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te maken met psychopathologie en er was bij geen van de leden sprake van psychische problemen. 

Ook identiteit gerelateerde vervreemding gaf geen overtuigende verklaring voor hun betrokkenheid. 

Het enige wat gevonden werd waren verschillende risicofactoren die betrokkenheid bij de 

Hofstadgroep waarschijnlijker leken te maken. Dit waren het zoeken naar avontuur, identificatie met 

slachtoffers van vermeend onrecht en een geschiedenis van gewelddadig gedrag.95 

 

Tegenwoordig wordt vooral onderzoek gedaan naar jongeren die zich hebben aangesloten bij de 

gewapende strijd in Syrië en Irak.96 Vanuit Nederland zijn er tot november 2017 ongeveer 285 

Nederlandse jihadisten afgereisd naar Syrië en Irak. Dat waren niet allemaal jongeren maar de 

meerderheid was dat wel. Weenink (2019) heeft een beeld geschetst van de achtergronden van de 

Nederlandse Syriëgangers op basis van informatie uit verschillende databases van de politie. 97 Daaruit 

bleek dat de gemiddelde leeftijd van de Syriëgangers 24 jaar was, 93 procent had een 

migratieachtergrond (voornamelijk afkomstig uit Marokko), de groep bestond uit 85 procent 

“wedergeboren” moslims en 15 procent bekeerlingen. Syriëgangers kwamen vaak uit een gebroken 

gezin, waren relatief laag opgeleid, de meerderheid was financieel niet zelfvoorzienend, was vaker 

werkloos dan andere tweede generatiejongeren en wanneer zij werk hadden ging dit bijna altijd om 

tijdelijk en laaggeschoold werk. Meer dan de helft van de Syriëgangers had criminele antecedenten 

(met name diefstal, inbraak, geweld, straatovervallen, kleinschalige drugshandel en verstoring 

openbare orde). Daarnaast bleek dat een substantieel deel van hen psychische problemen had. Er was 

geregeld sprake van “multiproblematiek” met name bij bekeerlingen. Veel Syriëgangers waren in dit 

opzicht niet heel anders dan andere probleemjongeren.  

 

Tot slot kunnen we opmerken dat er in Nederland weinig vergelijkend onderzoek is gedaan naar 

rechtsextremistische, extreem-linkse en islamitisch radicale jongeren. Sikkens et al (2017) deden een 

poging maar hun onderzoek was slechts gebaseerd op een beperkt aantal gevallen waardoor 

bijkomend onderzoek noodzakelijk is om tot meer gefundeerde uitspraken te komen. Zij onderzochten 

in hoeverre de ontwikkelingsprocessen van jongeren met extreemlinkse, extreemrechtse en extreme 

Islamitische idealen op elkaar lijken.98 Zij kwamen tot de conclusie dat de verschillende groepen 

jongeren waren verwikkeld in een vergelijkbaar ontwikkelingsproces op zoek naar identiteit en in hun 

zoektocht in aanraking kwamen met een bepaalde ideologie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 

jongeren met uiteenlopende ideologieën zowel door vergelijkbare, maar ook door groep specifieke 

push- en pullfactoren radicaliseren. Zo leken zij allemaal gedreven te worden door het onrecht dat zij 

zagen in de wereld, ongeacht hun ideologie. En hoewel persoonlijke problematiek minder vaak werd 

genoemd als pushfactor, leek ook dit voor te komen onder jongeren met verschillende extreme 

idealen. Maar ze zagen ook verschillen. Zo leken extreemrechtse jongeren naar eigen zeggen vooral 

gepusht te worden door persoonlijke uitsluiting en hun zoektocht om ergens bij te kunnen horen. 

Mogelijk sloten deze jongeren zich aan bij rechtsextremistische groepen omdat het juist deze groepen 

zijn die jongeren werven die sociaalgeïsoleerd zijn of emotioneel in de put zitten.99 Deze eenzame 

jongeren verdiepten zich vaak pas na aansluiting in de bijbehorende extreme ideologie. 

 
95 Schuurman, B.W. (2017) Becoming a European homegrown jihadist: a multilevel analysis of involvement in the Dutch Hofstadgroup, 
2002-2005, 191. 
96 Bergema, R. & M. van San (2019) Waves of the Black Banner: An Exploratory Study on the Dutch Jihadist Foreign Fighter Contingent in 
Syria and Iraq, Studies in Conflict & Terrorism, 42(7), 636-661; Bakker, E. & P. Grol (2017) Nederlandse jihadisten. Van naiëve idealisten tot 
geharde terroristen, Amsterdam: Hollands Diep; Ginkel van, B. & E. Entenmann (eds.) (2016) The Foreign Fighters Phenomenon in the 
European Union. Profiles, Threats & Policies, The Hague: ICCT Research Paper.  
97 Weenink, A. (2019) De Syriëgangers, Landelijke Eenheid.  
98 Sikkens, E., M. van San, M. de Winter & S. Sieckelinck (2017) Verschillende extreme idealen, dezelfde radicale zoektocht? Push- en 
pullfactoren volgens jongeren met extreemlinkse, extreemrechtse en extreem islamitische idealen, Pedagogiek, 37(2), 157-171.  
99 Ezekiel, R. S. (2002) An ethnographer looks at neo-Nazi and Klan groups: The racist mind revisited, American Behavioral Scientist, 46(1), 
51–71; Valk, van der I. & W. Wagenaar (2010) Monitor Racisme & Extremisme. In en uit extreemrechts, Amsterdam: Anne Frank 
Stichting/Amsterdam University Press.  
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1.5 Update van het multi-factoren model van radicalisering 

 
Het multi-factoren model van radicalisering is wereldwijd veel gebruikt. In veel publicaties wordt 

ernaar verwezen en zowel in de wetenschap als in de praktijk is er veel gebruik van gemaakt. Maar 

ondanks dat het zoveel jaren wordt gebruikt lijkt het gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren 

gedateerd. Het ontstaan van ISIS en de ontwikkelingen die daar het gevolg van waren maar ook de vele 

aanslagen van de laatste jaren door zogeheten lone wolves en de aanslagen vanuit 

rechtsextremistische hoek vragen om een update van het model. Er zijn recente publicaties die de 

nieuwe ontwikkelingen beschrijven en input kunnen geven aan het model. Maar ook de VERA-2R 

(Violent Extremism Risk Assessment Version 2), een evidence based instrument dat in verschillende 

Europese landen gebruikt wordt en dat gebaseerd is op empirische kennis, maar ook op de feedback 

van praktijkmensen op het gebied van radicalisering, zou het bestaande model kunnen updaten.  

De VERA-2R is het meest recente instrument dat is ontwikkeld voor de individuele beoordeling van het 

risico van personen geïnspireerd door ideologisch gemotiveerd geweld. Het instrument kan niet 

voorspellen wie een gewelddadig extremist of terrorist zal worden. Het biedt echter wel een 

systematische analyse van de risico’s. Het instrument bestaat uit vijf domeinen die 39 afzonderlijke 

indicatoren bevatten (zie bijlage 1 voor een overzicht van de domeinen en indicatoren).  

Op basis hiervan komen we tot een meer up to date model dat inzicht geeft in de oorzaken van 

radicalisering (zie de volgende pagina).
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2. Weerbaarheid  
 
De vraag is vervolgens wat mensen weerbaar kan maken tegen radicalisering, extremisme en 

polariserende boodschappen en wat daarover in de literatuur van de laatste jaren naar voren is 

gekomen. Deze vraag wordt in dit hoofdstuk behandeld.  

 

2.1 Wat is weerbaarheid?  

 
Net zoals radicalisering laat de term weerbaarheid zich moeilijk eenduidig definiëren. Een blik op de 

literatuur brengt ons op een hele reeks definities. Zo wordt weerbaarheid gedefinieerd als ‘het 

vermogen om op te komen voor jezelf’ en ’het kunnen stellen van grenzen als een ander deze 

overschrijdt’.100 Een individu wordt weerbaar genoemd als hij/zij ‘heeft geleerd op te komen voor de 

eigen wensen, grenzen en behoeften en daarbij rekening kan houden met wensen en grenzen van 

anderen’. 101 Andere definities benadrukken meer het omgaan met moeilijke situaties. In de 

internationale literatuur wordt ‘resilience’ omschreven als het niet bezwijken onder druk, stress of 

tegenslagen.102 Maar er is ook veel kritiek gekomen op het gebruik van ‘resilience’ als wetenschappelijk 

concept.103 Het eerste richt zich op de vaagheid van de term; zo vaag dat het niet meer onderscheidend 

is.104 Het zou een “buzz word” zijn, een paraplubegrip waar wel heel veel onder te scharen valt.105 Een 

andere kritiek is dat de toepassing van resilience zou passen in een opvatting die in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw in zwang kwam en die pleit voor terugdringing van de overheid en het leggen van 

een grotere verantwoordelijkheid bij de burgers. In zijn meest extreme vorm zou het gaan om het 

onvermogen van de staat om de veiligheid van de burgers te garanderen en zouden burgers zelf 

verantwoordelijk gesteld worden voor hun eigen veiligheid.106 Weerbaar zijn vraagt inderdaad om een 

actieve betrokkenheid van de persoon zelf om iets te realiseren. Het is geen statisch gegeven, maar 

een ontwikkeling die men moet doormaken waarbij het gewenste eindresultaat moeilijk definieerbaar 

is. Het is persoonsafhankelijk en contextgericht of men wel of niet voldoende weerbaar is. Zowel in de 

relatie met anderen als in moeilijke situaties zal blijken of iemand de mogelijkheid heeft zich te kunnen 

verweren.107 Volgens Mann et al. (2015), kunnen moderatoren gezien worden als indicaties van de 

weerbaarheid van een persoon tegen radicalisering. Deze weerbaarheid wordt gedefinieerd als: “de 

mate waarin burgers extremistische invloeden aan de hand van cognitieve, affectieve en 

gedragsmatige indicatoren weerstaan en/of zich daartegen verzetten”.108 Zo noemen Mann en 

collega's verschillende indicatoren van weerbaarheid: het vertrouwen dat mensen hebben in 

instituties zoals de overheid, de politie en justitie, de behoefte aan cognitieve afsluiting (of 

duidelijkheid), het zoeken naar betekenis en het lidmaatschap in verschillende groepen. Naar 

 
100 Nicolay, P.G. (2015) Weerbaarheid, Inauguratie Lector Weerbaarheid, Stenden. 
101 Lammers, M. & N. Meintser (2005) Weerbaar ondanks beperking Weerbaarheids-programma’s opzetten voor mensen met een 
beperking, Utrecht: TransAct. 
102 Rutter, M. (1985) Resilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to psychiatric disorder, British Journal of 
Psychiatry, 598-611. 
103 Brinkel, T. Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een verkenningsmissie, oratie ter gelegenheid van de benoeming tot bijzonder hoogleraar 
met als eeropdracht Militair-maatschappelijke studies, 15 januari 2017, Leiden.  
104 Fjäder, C. (2014) The Nation-State, National Security and Resilience in the Age of Globalisation, Resilience. International Policies, 
Practices and Discourses, 2(2), 119.  
105  Heath-Kelly, C., “Resilience and Disaster Sites; The disastrous temporality of the ‘recovery-to-come’”, E. Chandler  & J. Coaffee, The 
Routledge Handbook of International Resilience (London / New York: Routledge 2017) 307. 
106 Chandler, D. (2012) Resilience and human security: The post interventionist paradigm, Security Dialogue, 43(3), 216; Evans & Reid, 
Dangerously Exposed: The lige and death of the resilient subject, 332 
107 Nicolay, P.G. (2015) Weerbaarheid, Inauguratie Lector Weerbaarheid, Stenden, 4.  
108 Mann, L., B. Doosje, E.A. Konijn, L. Nickolson, U. Moore en N. Ruigrok (2015) Indicatoren en manifestaties van weerbaarheid van de 
Nederlandse bevolking tegen extremistische boodschappen. Een theoretische en methodologische verkenning, Den Haag: WODC, Extern 
Wetenschappelijke Betrekkingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 10. 
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verwachting zijn er verschillende moderatoren die deze weerbaarheid, en daarmee het effect van 

triggerfactoren op het radicaliseringsproces, beïnvloeden.109 

 

2.2 Empirische kennis over weerbaarheid 

 
In Nederland is er veel geschreven over de weerbaarheid van bepaalde beroepsgroepen zoals de 

politie110 en andere professionals,111 over hoe jongeren weerbaar kunnen gemaakt worden tegen 

allerlei stressvolle situaties (zoals discriminatie en pesten bijvoorbeeld)112, hoe sociale weerbaarheid in 

kwetsbare wijken kan worden gestimuleerd113, hoe ouders de weerbaarheid van hun kinderen kunnen 

vergroten114, hoe slachtoffers van geweld en misbruik weerbaar kunnen worden gemaakt115 en hoe 

men weerbaarheidstrainingen het beste kan ontwikkelen.    

 

Weerbaarheid tegen extremisme en radicalisering wordt van groot belang geacht door overheden en 

instanties die zich bezighouden met het tegengaan daarvan, maar er is maar weinig bekend over wat 

deze weerbaarheid precies inhoudt en hoe het als middel tegen extremisme en polarisering kan 

worden ingezet. Ondanks het gebrek aan (empirische) kennis over weerbaarheid in de context van 

radicalisering, wordt er veel aandacht besteed aan weerbaarheid tegen radicale geluiden, en aspecten 

daarvan, als onderdeel van anti-radicaliseringsprogramma’s. Toch weten we op basis van bestaand 

onderzoek heel weinig over hoe jongeren weerbaar kunnen worden gemaakt tegen extremisme en 

polarisatie. Daarvoor is het empirisch bewijs eenvoudigweg te dun.  Wetenschappelijk onderzoek naar 

weerbaarheidsproblematiek en effecten op de inzet van weerbaarheidsprogramma’s is namelijk 

nauwelijks voorhanden en er zijn nauwelijks specifieke metingen van weerbaarheid tegen radicale of 

extremistische boodschappen ontwikkeld.116 

Mann et al. deden een verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om weerbaarheid onder de 

Nederlandse bevolking te meten.117  In hun onderzoek bespreken zij de indicatoren van weerbaarheid 

zoals die op basis van hun literatuurstudie naar voren komen. Zij komen tot drie indicatoren, zijnde 

cognitie, emotie en gedrag. Uit het overzicht van de weerbaarheidsliteratuur komt onder andere naar 

voren dat de manier waarop iemand denkt, de cognitieve stijl, een belangrijke indicator van 

weerbaarheid is. Het gaat hier om flexibiliteit, dat zich onder andere uit in een complexe en zelf-

reflectieve denkstijl waarin ruimte is voor grijstinten. Dit idee is ook van toepassing in de context van 

weerbaarheid tegen extremistische boodschappen. Een ontvanger met een laag complexe denkstijl is 

wellicht minder weerbaar tegen extremistische boodschappen, terwijl bij mensen met een complexe 

 
109 Feddes, A.R., L. Nickolson & B. Doosje (2015) Triggerfactoren in het radicaliseringsproces, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 20.  
110 Bogaerts, S. (2013) Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel, Den Haag: WODC; Berg van den, G., E. 
Bomhof, P. Kelder (2014) Mentale weerbaarheid van politiemensen en leiderschap, Tijdschrift voor de Politie, 76, 2; Sollie, H. (2017) 
Alledaagse magie. Mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs, Den Haag: Boom Criminologie; Brink van den, G., 
W. Hendrikx, M. van Hulst, N. Maalsté & B. Mali (2015) Een onderzoek naar de morele weerbaarheid van Nederlandse 
politiefunctionarissen, Den Haag: Boom. 
111 Janssen, J. (2016) Afhankelijkheid en weerbaarheid: over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties, Lectorale rede uitgesproken op 16 september 2016; Hooghiemstra, E. & L. Verharen (2015) Professionals in een 
veranderd speelveld: van onwennigheid naar weerbaarheid, Jeugdbeleid, 9(4), 173-180.  
112 Meijer, R. & S. de Winter-Koçak, Weerbaar tegen discriminatie. Werkzame elementen van weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie 
voor jongeren met een migratieachtergrond, KIS. 
113 Nienhuis, I. (2014) Vrijheid, gelijkwaardigheid en bevoogding. Over bewonersparticipatie in het stimuleren van sociale weerbaarheid in 
(probleem)wijken, Groningen: Universiteit Groningen. 
114 Gielis, S. (2018) Opvoeden tot zelfvertrouwen: 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te vergroten, Lannoo. 
115  Coppens, L. (2005) Van slachtofferschap naar weerbaarheid, in Reijmers, E., L. Cottijn & M. Faes (eds), Spelen met werkelijkheden. 
Systeemtheoretische psychotherapie met kinderen en jongeren, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 152-165.  
116 Nicolay, P.G. (2015) Weerbaarheid, Inauguratie Lector Weerbaarheid, Stenden, 7.  
117 Mann, L., B. Doosje, E.A. Konijn, L. Nickolson, U. Moore en N. Ruigrok (2015) Indicatoren en manifestaties van weerbaarheid van de 
Nederlandse bevolking tegen extremistische boodschappen. Een theoretische en methodologische verkenning, Den Haag: WODC, Extern 
Wetenschappelijke Betrekkingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie.   
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denkstijl een hogere weerbaarheid te verwachten is.118 Op het niveau van emoties bleek uit de 

literatuur dat (zelf)vertrouwen en een gevoel van zelfdoeltreffendheid een belangrijke rol spelen. Dit 

hangt mede samen met het hebben van een betekenisvol doel in het leven. Zoals besproken is volgens 

Kruglanski en collega’s (2014) is een gevoel van betekenis van cruciaal belang voor ieder mens. Als 

iemand betekenisverlies ervaart of verwacht te zullen ervaren kan een (nieuwe) ‘zoektocht naar 

betekenis’ worden geactiveerd. Dit kan onder invloed van radicale denkers resulteren in het 

aanwenden van gewelddadige middelen (zoals terrorisme) om dat doel te bereiken.119 Ten slotte 

bepaalt het gedrag van mensen mede hun weerbaarheid. Het vertrouwen en een gevoel van binding 

met de gemeenschap of samenleving, staan in verband met aspecten die vallen binnen de 

gedragscomponent van weerbaarheid. Dit gaat over het nastreven en opzoeken van positieve relaties 

en sociaal kapitaal. Het vertrouwen in de medemens en de samenleving kan zich uiten in het actief zijn 

in de buurt en/of gemeenschap en actief op zoek gaan naar sociale steun wanneer men dat nodig 

heeft. Deze actieve opstelling kan op haar beurt weer meer sociaal vertrouwen en gevoelens van 

verbondenheid tot gevolg hebben, die de weerbaarheid kunnen versterken.120 

Bepaalde indicatoren hebben volgens de onderzoekers invloed op de weerbaarheid tegen 

extremistische boodschappen en propaganda. Maar de samenhang is volgens hen niet volledig. Zo kan 

iemand bepaalde kenmerken hebben waardoor hij gevoeliger is voor radicalisering, maar tegelijkertijd 

ook over eigenschappen beschikken waardoor hij juist weerbaar is. Er kunnen dus tegelijkertijd 

voedingsbodems zijn voor radicalisering en weerbaarheidsaspecten aanwezig zijn.121 

Er zijn maar weinig empirische studies gedaan naar de wijze waarop men bij mensen de veerkracht 

kan versterken om gewelddadige radicalisering te voorkomen. Een voorbeeld waarin onderzoek naar 

dit thema wordt gedaan is STESAVORIA ('Strengthening resilience against violent radicalisation'). Het 

project wijst op het belang van verschillende elementen: een positief emotioneel en educatief klimaat 

dat de autonomie, openheid, de waarde van succes en stabiele religieuze waarden benadrukt, 

persoonlijke middelen om problemen effectief aan te pakken, individuele sociale ondersteuning en ten 

slotte strategieën om te leren omgaan met tegenspoed.122 Het project resulteerde in de BOUNCE 

Resilience Tools, bestaande uit een trainingsprogramma in veerkracht voor jongeren, een 

bewustmakingstool voor ouders en eerstelijnswerkers en een train-the-trainer-tool voor 

eerstelijnswerkers. Naast dit project zijn weinig empirische studies uitgevoerd naar dit thema. Een 

uitzondering is het werk van Weine (2012).123 Deze studie onderscheidt verschillende doelgroepen 

voor contraterrorisme beleid: kwetsbare individuen, kwetsbare (sub)groepen en (diaspora) 

gemeenschappen. Weine vat de belangrijkste punten samen: 1) iemand kan weerbaar zijn tegen 

sommige risico’s, maar niet noodzakelijk tegen andere 2) weerbaarheid wordt zowel op individueel als 

op sociaal vlak gevormd 3) families vormen de sterkste buffer tegen gewelddadig extremisme 4) in 

diasporagemeenschappen wordt weerbaarheid gevormd door een combinatie van ervaringen in het 

thuisland en de waarden van het land van verblijf. 124 

 
118 Mann, L. B. Doosje, E.A. Konijn, L. Nickolson, U. Moore en N. Ruigrok (2015) De meetbaarheid van de weerbaarheid van de Nederlandse 
bevolking tegen radicalisering,  Den Haag: WODC / NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 46. 
119 Idem, 49.  
120Idem, 53.  
121 Ibidem. 
122 Ranstorp, M. (2016) The Root Causes of Violent Extremism, RAN Issue Paper. 
123 Weine, S. (2012). Building resilience to violent extremism in Muslim diaspora communities in the United States, Dynamics of Asymmetric 
Conflict, 5(1), 60-73. 
124 Ranstorp, M. (2016) The Root Causes of Violent Extremism, RAN Issue Paper. 
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3. Culturele interventies 
 

3.1 Wat zijn culturele interventies?  

 
De toenemende aandacht voor onder andere diversiteit, de wijk en sociale cohesie in het politieke en 

publieke debat zo schreef Trienekens in 2009, heeft geresulteerd in een enorme groei van het aantal 

community art-projecten, sociaal geëngageerde kunstprojecten en andere projecten die artistieke en 

maatschappelijke intenties verenigen. Zij vatte deze projecten samen onder de noemer ‘culturele 

interventies’. Culturele interventies zijn in haar woorden dus eigenlijk interventies die naast artistieke 

ook maatschappelijke uitkomsten beogen.125 Zij worden in het algemeen meestal bedacht en/of 

begeleid door professionele kunstenaars. Tegenwoordig zien we dat culturele interventies ingezet 

worden op een groot aantal uiteenlopende terreinen.126 We hebben voorbeelden gevonden waarbij 

zij worden ingezet om de gezondheid van ouderen te bevorderen, hoe zij gebruikt worden bij de 

integratie van volwassen statushouders, hoe men culturele interventies inzet in wijken om de sociale 

cohesie onder bewoners te bevorderen, hoe interventies worden ingezet bij dementie en er zijn nog 

veel meer voorbeelden te noemen. Ook zien we dat er de laatste jaren veel geëxperimenteerd wordt 

om jongeren weerbaar te maken tegen extremisme en polariserende boodschappen. Met name willen 

we in dit onderzoek nagaan in hoeverre men er via culturele interventies in slaagt om dit voor elkaar 

te krijgen.  

 

3.2 Empirische kennis over culturele interventies 

 
In de literatuur is veel aandacht voor de effecten van culturele interventies (gaande van muziek tot 

dans, zingen, drama en visuele kunst) op jongeren. Er is veel geschreven over de invloed van deze 

interventies, op kinderen en jongeren die traumatiserende ervaringen hebben gehad. Zo zijn er 

verschillende voorbeelden waarbij kunst en muziek als therapeutische interventie zijn ingezet voor 

kinderen en adolescenten.127 Daarnaast zijn ze ook ingezet bij met psychische problemen en 

leerproblemen.128 Andere studies die gedaan zijn, laten zien dat culturele interventies een bijdrage 

leveren aan de weerbaarheid van kinderen en jongeren. Het participeren aan dergelijke activiteiten 

zou een positief effect hebben op zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde, het opbouwen van 

relaties en het gevoel ergens bij te horen. Het zijn één voor één kwaliteiten die vaak geassocieerd 

worden met weerbaarheid.129 Er is een aantal studies gedaan waarin specifiek wordt onderzocht of 

culturele interventies invloed zouden kunnen hebben op weerbaarheid tegen extremisme. Taylor laat 

bijvoorbeeld zien hoe kunsttherapie, gecombineerd met mindfulness training, de potentie heeft om 

 
125 Trienekens, S.J. (2009) Kunst in het hart van de samenleving. Over burgerschap en culturele dynamiek, Amsterdam: Hogeschool van 
Amsterdam, 17. 
126 Deltaplan Dementie, Startnotitie Kunst en Dementie, 24 mei 2018; Ditzhuijzen van, J, S. van Grinsven & N. de Groot (2018) Wat werkt bij 
culturele interventies voor ouderen. Hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid, 4;  Dijk van, A., S. van Grinsven, N. de Groot, J. de 
Haan & M. Kluft (2019) Culturele interventies gericht op volwassen statushouders. Een verkenning naar werkzame elementen, LKCA, 
Movisie.   
127 Smilan, C. (2009) Building Resiliency to Childhood Trauma through Arts-based Learning, Childhood Education, 85: 6, 380-384; Chapman, 
L., D. Morabito, C. Ladakakos, H. Schreier & M.M. Knudson (2011) The Effectiveness of Art Therapy Interventions in Reducing Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD) Symptoms in Pediatric Trauma Patients, Art Therapy, 18(2), 100-104; Davis, K.M. (2010) Music and the 
Expressive Arts With Children Experiencing Trauma, Journal of Creativity in Mental Health, 125-133; Appleton, V. (2011) Avenues of Hope: 
Art Therapy and the Resolution of Trauma, Art Therapy, 6-13; Shade, A. (2018) Expressive Arts Group Therapy with Children and 
Adolescents who have Experienced Trauma, Lesley University; Garrido, S., F.A. Baker, J.W. Davidson, G. Moore & S. Wasserman (2015) 
Music and Trauma: the relationship between music, personality and coping style, Frontiers in Psychology, 10 July 2015. 
128 Macpherson, H., A. Hart & B. Heaver (2015) Building resilience through group visual arts activities: Findings from a scoping study with 
young people who experience mental health complexities and/or learning difficulties, Journal of Social Work,  16(5), 1-20. 
129 Zarobe, L. & H. Bungay (2017) The role of arts activities in developing resilience and mental wellbeing in children and young people, 
Perspectives in Public Health, 137(6), 337-347.   
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mensen weerbaar te maken tegen extremisme. 130 Vervreemding en morele terugtrekking maken 

sommige mensen kwetsbaar voor gewelddadig extremisme, zo is de stelling van Taylor. Mindfulness 

meditatie – vooral in combinatie met kunsttherapie – bevorderen volgens de auteur het sociaal 

denken, de waardering voor anderen alsook de capaciteit om empathie te voelen. 131 De auteur komt 

in haar artikel overigens met geen enkel empirisch bewijs dat deze bewering ondersteunt.  

 

Uit de literatuur tot nu toe weten we nog maar weinig over de werkzame elementen van culturele 

interventies. Van Ditzhuizen, Van Grinsven en De Groot (2018) doen een poging en onderscheiden 

enkele factoren die de werkzaamheid van culturele interventies positief lijken te beïnvloeden. 

Vooralsnog lijken drie categorieën met factoren van belang. Zo lijkt het ten eerste belangrijk dat de 

interventie aansluit op de persoonlijke interesses van de deelnemers en zij zich er voldoende bij 

betrokken voelen. Het is ten tweede essentieel voor het effect van de culturele interventie dat de 

kunstenaar of uitvoerder – naast artistieke en didactische – voldoende kwaliteiten heeft. Aandacht, 

geduld, interesse en sensitiviteit voor de doelgroep lijken belangrijke eigenschappen te zijn van de 

kunstenaar of uitvoerder. Verder dragen persoonsgerichte communicatie en een gelijkwaardige relatie 

tussen kunstenaar en deelnemer in sommige interventies bij aan de effectiviteit. Culturele interventies 

zijn, ten derde, effectiever bij deelnemers met een intrinsieke behoefte aan en voorkeur voor kunst. 

Voor een succesvolle cross-over samenwerking tussen kunstwereld en de wereld van gemeente, zorg 

en fondsen, is het van belang dat betrokkenen van bijvoorbeeld gemeenten, zorginstellingen en 

fondsen zich positief, flexibel, sensitief, praktisch, onbevreesd, kritisch, verantwoordelijk en 

experimenteel opstellen. Om verschillende sectoren bij elkaar te brengen kan ervoor gekozen worden 

intermediairs in te zetten als bruggenbouwers. Dit zijn echter signalen die door een aantal studies 

onder kleine groepen zijn verkregen. Meer onderzoek naar de juiste ingrediënten bij culturele 

interventies is volgens Van Ditzhuijzen, Van Grinsven en De Groot dan ook gewenst.132 

Niet elke culturele interventie is volgens Van Dijk et al. (2019), echter even succesvol. Zelfs als 

interventies op elkaar lijken, kan het slagingspercentage sterk verschillen. 133 Er is dus veel meer 

onderzoek nodig om een beeld te krijgen van de werkzame elementen van culturele interventies. Dit 

rapport is mede een poging daartoe. 

 
130 Taylor, E. (2018) Reaching out to the disaffected: mindfulness and art therapy for building resilience to violent extremism, Learning: 
Research and Practice, 4(1), 39-51. 
131 Idem, 39.  
132 Ditzhuijzen van, J., S. van Grinsven & N. de Groot (2018) Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. Hoe kunst kan bijdragen aan 
positieve gezondheid, Movisie. 
133 Dijk van, A., S. van Grinsven, N. de Groot, J. de Haan & M. Kluft (2019) Culturele interventies gericht op volwassen statushouders. Een 
verkenning naar werkzame elementen, LKCA, Movisie. 
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4. Theaterproducties  
 

Veel van de culturele interventies zijn vormgegeven als theaterproducties. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op verschillende soorten theaterproducties, de ingezette technieken en in hoeverre deze 

effectief zijn in het overbrengen van (deradicaliserende) boodschappen. 

 

4.1 Enkele voorbeelden van theaterproducties over radicalisering 

 
Een kort onderzoek op internet laat zien dat er in verschillende Europese landen projecten lopen 

waarbij theater wordt ingezet in de strijd tegen radicalisering. Zowel in België, Nederland, Frankrijk, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vonden we voorbeelden maar uiteindelijk is dat waarschijnlijk 

enkel een greep uit het aantal beschikbare initiatieven (zie bijlage). Er is bovendien een aantal studies 

gedaan waarin specifiek gekeken wordt of theaterinterventies invloed zouden kunnen hebben op 

weerbaarheid tegen gewelddadig extremisme. 

Piasecka beschrijft een nieuwe trend in het Verenigd Koninkrijk: Theatre-in-Education (TIE) dat zich 

onder meer bezighoudt met terrorismebestrijdingsprojecten op scholen.134  Theatereducatie – in het 

Engels Theatre in Education – is een werkwijze waarbij een professioneel team van getrainde en 

ervaren acteurs/leraren relevante programma’s voorbereidt om het vervolgens te presenteren op 

scholen. Het doel van de programma’s is educatief en maakt gebruik van theater en 

onderwijstechnieken voor educatieve doeleinden. Guénoun laat de intrinsieke politieke waarde van 

het theater zien, dat als belangrijk instrument kan worden gebruikt om jongeren te laten nadenken 

over burgerschap. Het theater als een plaats om jongeren meer burgerschap bij te brengen wordt 

volgens Guénoun pas betekenisvol wanneer de adolescenten zelf optreden als acteurs. Naar 

theatervoorstellingen gaan als toeschouwer is in de huidige samenleving niet voldoende volgens de 

auteur. Een acteerworkshop voor adolescenten in een therapeutische setting is een manier om hen af 

te brengen van hun gevoelens van destructiviteit tegenover de samenleving.135 Chalmers onderzoekt 

de effecten van ‘Ideologically Challenging Entertainment’, (ICE) dat het wij-zij denken tracht te 

doorbreken dat gepaard gaat met radicalisering, gewelddadige conflicten en terrorisme. ICE laat 

verschillende perspectieven zien die betrekking hebben op conflicten. De eerste ICE-productie was de 

theaterproductie Two Merchants: The Merchant of Venice over het Palestijns-Israelisch conflict, 

bekeken vanuit twee verschillende perspectieven. Een studie onderzocht of deze productie het publiek 

inspireerde om hun ideologische opvattingen opzij te zetten, weg van ideologische radicalisering. Zij 

kwamen tot de conclusie dat van het publiek met een tegengestelde ideologie, 40 procent zijn visie 

herzag. Deelnemers die na het zien van het stuk hun visie herzagen waren toleranter geworden of 

waren zich meer bewust van verschillende perspectieven. Meer dan acht op de tien bezoekers gaven 

aan met anderen over het stuk in gesprek te gaan. Op basis van de resultaten werd geconcludeerd dat 

dit type maatregelen een krachtig instrument kunnen zijn in de strijd tegen radicalisering.136 

 

4.2 Hoe effectief zijn theaterproducties in het onderwijs?  
 

Het principe volgens welke veel van deze theaterinterventies werken is perspectiefwisseling: door zelf 

te ervaren hoe het is om tot een andere groep te behoren, krijgt men meer begrip voor ‘de ander’. Het 

 
134 Piasecka, S. (2019) Performing PREVENT: anti-extremist theatre-in-education in the service of UK counter-terrorism, a Freirean analysis, 
Critical Studies in Terrorism, 12(4), 715-734. 
135 Guénoun, T. (2016) Plaidoyer pour une certaine utilisation du théâtre face à la radicalisation des adolescents, Psychothérapies, 3, 36, 
161-171.  
136 Chalmers, D.L. (2015) Ideologically Challenging Entertainment (ICE), Journal for Deradicalization, 4, 71-119.  
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is gebaseerd op het wereldberoemde Blue-Eyes Brown Eyes Experiment. Dit experiment werd bedacht 

door Jane Elliott, een lerares op een basisschool van een overwegend blanke landelijke gemeenschap, 

in Riceville, Iowa, een dag na de moord op Martin Luther King in april 1968.  

Zij vertelde aan de klas dat leerlingen met bruine ogen beter waren dan leerlingen met blauwe ogen. 

Ze waren netter en slimmer zo vertelde zij. Om haar argument kracht bij te zetten, vertelde zij dat een 

chemische stof hiervoor verantwoordelijk was. Jane zag meteen een kloof ontstaan tussen de 

blauwogige en bruinogige kinderen. De bruinogige kinderen waren genadeloos voor de anderen, en 

verweten hen dat ze dom waren en ze merkte dat dit effect had op deze kinderen. Kinderen die eerder 

zelfverzekerd waren en weinig fouten maakten begonnen fouten te maken, waar zij dat anders niet 

deden. Na het weekend draaide Jane het experiment om. Dit keer vertelde ze hoe dom en lui kinderen 

met bruine ogen waren en dat blauwogige kinderen veel beter dan hen waren. En weer deed hetzelfde 

mechanisme zich voor hoewel Jane wel een verschil merkte. De blauwogige kinderen gedroegen zich 

echter minder gemeen ten aanzien van hun bruinogige klasgenoten. Zij hadden namelijk meegemaakt 

wat het betekende om door hun klasgenoten bespot te worden en wilden dat blijkbaar niet herhalen.  

Het experiment werd wereldberoemd en werd gezien als een van de meest effectieve voorbeelden 

van hoe gemakkelijk vooroordelen kunnen worden gevormd. De lerares wilde op deze manier haar 

leerlingen van een overwegend blanke gemeenschap laten ervaren wat het betekent wanneer men te 

maken krijgt met discriminatie en vooroordelen en welke verwoestende gevolgen dit heeft.137 Het 

principe wordt tegenwoordig gebruikt in de theaterinterventies die als doel hebben jongeren 

weerbaar te maken tegen extremisme en polarisering.  

Een daarvan afgeleid principe waarop deze theaterinterventies gebaseerd zijn, vinden we terug in de 

extended contact theorie van Wright, McLaughlin-Volpe & Ropp (1997). De extended contact 

hypothese stelt dat wanneer groepsleden van eenzelfde groep er getuige van zijn dat één van haar 

leden een hechte relatie heeft met iemand van een andere groep, dit tot meer positieve attitudes leidt 

tussen de twee groepen. 138 Uiteindelijk is ook dit een principe dat in de theaterinterventies wordt 

toegepast. Ook daar wordt het publiek vaak meegenomen in situaties waarbij iemand van de eigen 

groep in interactie treedt met iemand van een andere groep. Op deze manier hopen theatermakers 

positievere attitudes aan te kweken bij groepen die tot dan toe vooroordelen koesteren jegens elkaar. 

Het is een manier om jongeren aan het denken te zetten, zodat zij wellicht deze attitudeverandering 

doorvoeren in hun dagelijks leven.  

Uit het werk van Winner et al. (2013) komt naar voren dat er relatief sterk bewijs is voor de effecten 

van dramalessen op verbale vaardigheden en op sociale vaardigheden als empathie, 

perspectiefwisseling en regulering van emoties.139 Het is aannemelijk, zo laten Bosch en Dieleman zien 

dat door toneelstukjes te spelen de taalvaardigheid van kinderen verbetert en dat door een rol aan te 

nemen en in de huid van een ander te kruipen, zij leren zich in anderen te verplaatsen en zich voor te 

stellen wat anderen denken en voelen.140 Verschillende auteurs wijzen op het belang van rollenspellen. 

Dit geeft kinderen de mogelijkheid om verschillende personages uit te proberen en iemand te spelen 

die ze niet zijn. Hierdoor worden ze uitgedaagd om zich te identificeren met ideeën en emoties die niet 

van hen zijn, waardoor ze empathie kunnen ontwikkelen. 141 

 

 
137 Bloom, S. G. (2005) Blue-Eyes, Brown-Eyes: The Experiment that shocked the Nation and turned a town against its most famous 
daughter, Smithsonian Magazine, September.  
138 Wright, S. C., Aron, A. McLaughlin-Volpe, T. & S.A. Ropp (1997) The extended contact effect: knowledge of cross-group friendships and 
prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, 73, 73-80.  
139 Winner, E., T. Goldstein & S. Vincent Lancrin (2013) Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education, Paris: OECD Publishing.  
140 Bosch, K. & C. Dieleman (2018) Leereffecten van drama: de onterecht ondergeschikte rol van theatereducatie, Cultuur+Educatie, 17(49), 
79.  
141  Bosch, K. (2015) Theatereducatie in ontwikkeling. Een leerplan voor theatereducatie op de basisschool met de cognitieve ontwikkeling 
als zwaartepunt, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 
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Om de invloed van dramalessen op sociale cognitie te begrijpen, zijn volgens Bosch en Dieleman de 

begrippen empathie, theory of mind, emotieregulering en self-efficacy van belang. Empathie is de 

mogelijkheid om iemand anders zijn gevoelens aan te voelen.142 De theory of mind stelt mensen in 

staat om het gedrag van anderen te begrijpen, te voorspellen en psychologische verbanden te leggen. 

Acteren kan volgens Goldstein zowel het empathisch vermogen van kinderen als hun theory of mind 

positief beïnvloeden, omdat een acterend kind de gevoelens van iemand moet proberen te voelen en 

te begrijpen om deze overtuigend te spelen.143 Tevens spreken de onderzoekers over een bescheiden 

bewijs dat drama de emotieregulering van kinderen positief beïnvloedt. 144 Self-efficacy is het 

zelfvertrouwen om in bepaalde situaties bepaalde handelingen succesvol uit te kunnen voeren. Ook 

dit zou in dramalessen ontwikkeld kunnen worden, wanneer het plaatsvindt in een gecontroleerde en 

veilige omgeving.145 Er is echter nog overtuigend voor de effecten hiervan.146 

 

Een aantal publicaties houdt zich bezig met het verband tussen drama en moreel redeneren. Door 

drama krijgen kinderen de kans om hun morele beslissingen te oefenen: ze bevinden zich direct in een 

fictieve situatie en horen of discussiëren er niet alleen over. Door het naspelen van deze situatie wordt 

de ervaring intenser en blijft deze kinderen langer bij.147 Een situatie kan in plaats van vluchtig beleefd, 

uitvoerig geanalyseerd en geëvalueerd worden.148  

 

4.3 Storytelling 

 
In veel theaterproducties wordt gebruik gemaakt van de storytelling methode. Met deze techniek 

beogen gebruikers op een effectieve manier een boodschap over te brengen.  

 

4.3.1. Wat is storytelling? 

Er zijn verschillende definities van wat storytelling precies is. Nochtans hebben de verschillende 

definities gemeenschappelijke elementen. Een vaak gehanteerde definitie is dat storytelling verhalen 

zijn die gebeurtenissen met behulp van woorden (proza of poëzie), beelden en geluiden, vaak met 

inbegrip van improvisatie of verfraaiing trachten over te brengen.149 

 

4.3.2. Hoe effectief is storytelling in het onderwijs? 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van storytelling in het onderwijs. Zo zijn er veel 

onderzoeken waarbij de invloed van storytelling op kleuters, kinderen van de basisschool en 

middelbare scholieren is nagegaan. Het principe daarbij is steeds hetzelfde. De kinderen worden 

namelijk steeds in twee groepen ingedeeld. De ene groep krijgt les volgens het principe van 

storytelling, de andere krijgt les op de traditionele manier. Het blijkt in alle gevallen dat storytelling 

 
142 Goldstein, T. (2009) Psychological Perspectives on Acting, Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 3(1), 6-9.  
143 Goldstein, T. (2009) Psychological Perspectives on Acting, Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 3(1), 6-9; Goldstein, T. & E. 
Winner (2012) Enhancing empathy and Theory of Mind, Journal of Cognition and Development, 13(1), 19-37.   
144 Bosch, K. (2015) Theatereducatie in ontwikkeling. Een leerplan voor theatereducatie op de basisschool met de cognitieve ontwikkeling als 
zwaartepunt, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.  
145 Freeman, G.D. (2003) Effect of creative drama on Self-Concept, Social Skills, and Problem Behaviour, The Journal of Educational 
Research, 96(3); Winner, E., T. Goldstein & S. Vincent Lancrin (2013) Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education, Paris: OECD 
Publishing. 
146 Bosch, K. & C. Dieleman (2018) Leereffecten van drama: de onterecht ondergeschikte rol van theatereducatie, Cultuur+Educatie, 17(49), 
81.  
147 Winston, J. (1999) Theorising Drama as Moral Education, Journal of Moral Education, 28(4).  
148 Bosch, K. & C. Dieleman (2018) Leereffecten van drama: de onterecht ondergeschikte rol van theatereducatie, Cultuur+Educatie, 17(49), 
82.  
149 Haigh, C. & P. Hardy (2010) Tell me a story. A conceptual exploration of storytelling in healthcare education, Nurse Education Today, 
31(4), 408-411.  
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een positief effect heeft op de kinderen.150 De prestaties van kinderen die via storytelling les hebben 

gekregen zijn beter, of het nu gaat over het taalniveau, het aanleren van een vreemde taal, wiskunde, 

geschiedenisonderwijs of andere vaardigheden.151 Het zou bovendien een gunstige invloed hebben op 

de motivatie van leerlingen.152 Maar ook op de sociale vaardigheden van kinderen zou het een 

positieve invloed hebben. Ook voor kinderen met leerproblemen zou het een uitkomst bieden. Voorts 

blijkt dat in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs, met name de medische sector, 

storytelling regelmatig met het nodige succes wordt toegepast.153 

Waarom is deze methode zo effectief? Ook daar is veel over geschreven. Uit al deze publicaties blijkt 

de belangrijke pedagogische waarde van storytelling. Zo zouden de verhalen de verbeelding en 

creativiteit van leerlingen bevorderen, maar ook intercultureel begrip, het zou kritisch denken 

vergroten alsook het nemen van beslissingen, en het zou mondelinge en communicatieve 

vaardigheden in de moedertaal en in vreemde talen bevorderen.154 Leerlingen die les hebben gekregen 

via storyteling zouden meer openstaan voor de mening van anderen en zouden meer nadenken over 

hun sociale wereld. Over het geheel genomen suggereren studies dat storytelling een impact heeft op 

de interpersoonlijke relaties en het gevoel van “verbondenheid” in de klas. 155 Het zou er ook voor 

zorgen dat leerlingen zich kunnen verplaatsen in de ander.  Zo zou blijken dat de verhalen ertoe zouden 

bijdragen dat de toehoorders zich identificeren met de hoofdpersoon wat zou leiden tot meer 

empathie. 156 Via de verhalen zouden kinderen en tieners diepgaand te beïnvloeden zijn waardoor ze 

beter zouden kunnen omgaan met spanningen die ze in hun dagelijks leven ervaren. Het zou kinderen 

leren omgaan met problemen en hen de weg tonen om die op te lossen.157 Bovendien zouden de 

verhalen community building bevorderen omdat zij mensen met elkaar verbinden en er een 

vertrouwelijke en betrokken onderlinge relatie ontstaat.  

 

Hoe sterk de overtuiging van de besproken auteurs ook is dat al de genoemde theatertechnieken en 

producties effect zouden hebben in de strijd tegen radicalisering, blijft het de vraag hoe hard dit 

gesteld kan worden. Zoals gezegd blijkt op basis van de literatuur dat er weinig consensus is over wat 

radicalisering precies is. Ook de term weerbaarheid laat zich niet eenduidig definiëren. Er is gebrek aan 

(empirische) kennis over weerbaarheid in de context van radicalisering en we weten niet precies wat 

we moeten inzetten om jongeren weerbaarder te maken tegen radicalisering.  Toch wordt er ook in 

Nederland veel geïnvesteerd in culturele interventies ervan uitgaande dat deze aanpak werkt. In dit 

onderzoek hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen.  

 
150 Farrell, C. & D.D. Nessel (1982) Effects of Storytelling: An Ancient Art for Modern Classrooms, San Francisco: World Weaving. 
Gholamrezayi, H., M. Heidari, H. Khayami Abiz, E. Abedini, H. Mohammadi, M.Sadeghi (2016)  The Impact of a Consolidated Teaching 
Method (Playing-Role and Storytelling) On Developing Creative Thinking in Fourth-Grade Students in the “Heavenly Gifts “Lesson, Journal of 
Administrative Management, Education and Training, 12 (2), 69-76; Wright, C.Z. & S. Dunsmuir (2019) The Effect of Storytelling at School 
on Children’s Oral and Written Language Abilities and Self-Perception, Reading & Writing Quarterly, 35(2), 137-153.  
151 Isbell, R., J. Sobol, L. Lindauer & A. Lowrance (2004) The Effects of Storytelling and Story Reading on the Oral Language Complexity and 
Story Comprehension of Young Children, Early Childhood Education Journal, 32, 157-163.   
152 Alterio, M. G. (2002) Using Storytelling to Enhance Student Learning. Higher Education Academy. 
153 Davidhizar, R. & G. Lonser (2003) Storytelling as a Teaching Technique, Nurse Educator, 28(5), 217-221. 
154Barrett, M., Byram, M., Lázár, I., Mompoint-Gaillard, P., & Philippou, S. (2013) Developing intercultural competence through education. 
Council of Europe DG, 2; Butcher, S. E. (2006) Narrative as a teaching strategy. Journal of Correctional Education, 195-208; Lipman, D. (1999) 
Improving Your Storytelling: Beyond Basics for All Who Tell Stories in Work or Play. Little Rock, Arkansas, August House Publishers. 
155 Mello, R. (2001) Building Bridges: How Storytelling Influences Teacher/Student Relationships, Paper presented at the Storytelling in the 
Americas Conference, St. Catherine’s, Ontaria, Canada, August 30-September 1.  
156 Shafieyan, S., M.R. Soleymani, R. Samouei & M. Afshar (2017) Effect of storytelling on hopefulness in girl students, Journal of Education 
and Health Promotion, 6.  
157 Rajabpour Farkhani S, & F. Jahanshahi (2011) The effectiveness of narrative therapy in reducing behavioural disorders among 
elementary school boy, Think Child, 2: 19–35; Matthews J. (2014) Voices from the heart: The use of digital story telling in education, 
Community Practitioner, 87(1): 28–30; Gubrium A. (2009) Digital storytelling: An emergent method for health promotion research and 
practice, Health Promotion Practice, 10(2):186–91.    
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5. Evidence based indicatoren  
 

Zoals aangegeven in de inleiding, is het doel om tot een lijst met indicatoren te komen waarvan op 

basis van wetenschappelijk onderzoek bekend is dat deze een positief effect hebben op het 

voorkomen van radicalisering. Aan de hand van dit literatuuroverzicht, dat overigens geen 

volledigheid pretendeert, komen we tot de volgende indicatoren met betrekking tot oorzaken en 

triggerfactoren van radicalisering (zie tabel 5.1 en 5.2). In het volgende hoofdstuk wordt een 

interpretatie gemaakt van welke indicatoren een rol van betekenis kunnen spelen bij het inzetten 

van culturele interventies gericht tegen radicalisering. 

 
Tabel 5.1: oorzaken van radicalisering naar niveau en soort 

Niveau Soort Voorbeelden 

Micro Persoonlijke geschiedenis Geweld in de familie/ Problematische opvoeding en of plaatsing in een 

instelling/ Problemen op school en werk 

Sociale geschiedenis Sociale uitsluiting/ (Gevoel van) marginalisering en (gevoel van) 

discriminatie/ Economische moeilijkheden/ Gebrek aan 

mogelijkheden/ Lage opleiding/ (Politieke) grieven 
Criminele geschiedenis - 

Psychische stoornissen Persoonlijkheidsstoornissen/ Depressie en/of zelfmoordpogingen/ 

Psychotische en schizofrene stoornissen/ Autisme spectrum 

stoornissen/ Posttraumatisch stresssyndroom/ Gebruik van 

verdovende middelen 

Meso Sociale Relaties Verwantschap/ Vriendschap/ Huwelijk 

Geschiedenis, acties 

capaciteit 

Vroege blootstelling aan een geweld bevorderende militante 

ideologie/ Netwerk van familie en vrienden die betrokken zijn bij 

gewelddadig extremisme/ Gewelddadige criminele geschiedenis/ 

Strategische, paramilitaire en of explosieventraining/ Training in 

extremistische ideologie in eigen land en daarbuiten/ 

Organisatorische vaardigheden en toegang tot financiering en 

bronnen van hulp 

Sociale context en intentie Zoeker, gebruiker of ontwikkelaar van gewelddadig extremistisch 

materiaal/ Geïdentificeerd doel voor geplande aanval/ Persoonlijk 

contact met gewelddadige extremist(en)/ Uitgesproken voornemen 

om gewelddadig extremisme te plegen/ Uitgesproken bereidheid en 

of voorbereiding om te sterven voor een ideaal of een geloof/ 

Voorbereiding van gewelddadig extremisme/ Gevoeligheid voor 

invloed, controle en indoctrinatie 

Lokale radicale netwerken Interne organisatie/ Socialisatie/ Groepsdynamiek/ Charismatische 

groepsleiders/ Radicale retoriek/ Sociale interactie/ Groepsidentiteit 

Overtuigingen, attitudes en 

ideologie 

Betrokkenheid bij een ideologie die geweld rechtvaardigt/ 

Waargenomen grieven en of onrecht/ Ontmenselijking van 

aangewezen doelen geassocieerd met onrecht/ Verwerping van de 

waarden van de democratie/ Uitdrukking van emoties als reactie op 

waargenomen onrecht/ Vijandigheid tegenover nationale identiteit 

Macro - Buitenlands beleid/ Globalisering en modernisering/ Armoede/ 

Gebrek aan integratie/ Neokolonialisme/ Wereldwijde radicale 

netwerken 
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Tabel 5.2: Triggers van radicalisering naar niveau en soort.  

Niveau Soort Voorbeeld 

Micro Persoonlijke traumatische 

gebeurtenissen 

Confrontatie met de dood/ Familieproblemen/ Ontslag/ Schooluitval/ 

Directe ervaringen met discriminatie/ Racisme en uitsluiting/ 

Aanvaringen met autoriteiten/ Detentie 

Meso - Het ontmoeten van een radicaal/ Toetreding tot een radicale groep/ 

Het sluiten van een huwelijk/ Deelname aan een training/ 

Confrontatie met propaganda 

Macro  Politieke gebeurtenissen (9/11, de oorlogen in Syrië en Irak etc.)/ Het 

oproepen tot actie/ Waargenomen aanvallen op de eigen (religieuze) 

groep 

 

Behalve oorzaken en triggerfactoren, is er ook aandacht geschonken aan indicatoren die de 

weerbaarheid tegen radicale en extremistische boodschappen vergroten. Deze indicatoren zijn in 

tabel 5.3 vermeld.  

 
Tabel 5.3: Indicatoren van weerbaarheid, naar soort 

Soort Voorbeeld 

Cognitie Zelf-reflexieve denkstijl, waarin ruimte is voor grijstinten 

Emotie (Zelf)vertrouwen en een gevoel van zelfdoeltreffendheid/ Het hebben 

van een betekenisvol doel in het leven (gevoel van betekenis) 

Gedrag Vertrouwen en gevoel van binding met de gemeenschap of 

samenleving 
 

In het volgende hoofdstuk wordt besproken hoe deze indicatoren toepasbaar zijn op culturele 

interventies die mogelijk ingezet kunnen worden in het beleid gericht op de voorkoming van 

radicalisering. 
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6.  Evaluatiekader voor culturele interventies 
 

In de literatuurstudie is in brede zin gekeken wat er bekend is over radicalisering, weerbaarheid en wat 

werkt binnen culturele interventies in theaterproducties. Dit heeft geresulteerd in een lijst met 

evidence-based indicatoren gerelateerd aan radicalisering. Vervolgens is het zaak om de uitkomsten 

van de literatuurstudie te vertalen naar de context van de culturele interventies die gericht zijn op het 

vergroten van de weerbaarheid van jongeren ten aanzien van radicalisering die door Fonds ZOZ 

gesubsidieerd zijn. 

In deze paragraaf worden de uitkomsten per hoofdstuk opnieuw bekeken vanuit het oogpunt van de 

culturele interventies. Eerst wordt de vraag gesteld: welke uitkomsten uit de literatuurstudie zijn 

relevant voor het evalueren van de projecten? De verschillende hoofdstukken van de literatuurstudie 

worden hierbij nagelopen. Tot slot van dit hoofdstuk worden de uitkomsten in een tabel samengevat. 

Deze tabel dient als evaluatiekader waarmee de meta-evaluatie van de projecten van Fonds ZOZ 

uitgevoerd wordt en kan mogelijk dienen als toetsingskader voor toekomstige subsidieaanvragen. 

 

6.1 Radicalisering 
 

6.1.1. Oorzaken 

Uit de literatuur komt naar voren dat er geen eenduidige definitie bestaat van wat radicalisering 

precies is. Voor elk persoon die radicaliseert kunnen er verschillende push en pull factoren zijn. 

Ondanks dat er geen consensus bestaat over radicalisering, is er een aantal factoren benoemd dat 

mogelijk tot radicalisering leidt. Op basis van het VERA-2R model en de literatuur zijn 39 indicatoren 

benoemd die mogelijk een rol spelen bij radicalisering. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in drie 

maatschappelijke niveaus: het microniveau (individuele levenservaringen en percepties), het 

mesoniveau (de rol van groepsdynamieken en de sociale omgeving van individuen) en het 

macroniveau (de sociale, politieke en culturele omgeving). De indicatoren op deze niveaus interacteren 

ook met elkaar. Zo kunnen gebeurtenissen op macroniveau van invloed zijn op de percepties van 

individuen.  

Culturele interventies die gericht zijn op het voorkomen van radicalisering dienen dus logischerwijs 

betrekking te hebben op deze indicatoren. Vanwege de grote verscheidenheid aan redenen waarom 

mensen radicaliseren, zijn de indicatoren zeer breed gedefinieerd. Dit betekent dat nagenoeg alle 

culturele interventies op meerdere indicatoren betrekking zullen hebben. Desondanks zullen sommige 

indicatoren van radicalisering meer voor de hand liggen als onderwerp van culturele interventies dan 

andere. Sommige indicatoren hebben betrekking op situaties die voor meer personen herkenbaar zijn 

dan andere. Interventies die personen op meerdere niveaus en indicatoren aanspreken, hebben 

daarmee mogelijk een grotere kans impact.  

In hoeverre verwacht kan worden of een interventie werkt, is voornamelijk afhankelijk van de manier 

waarop de deelnemer de interventie beleeft. Sluit de interventie aan bij zijn/haar eigen achtergrond 

of kan hij zich inleven in het verhaal dat verteld wordt? Vanwege het grote aantal mogelijke oorzaken 

en verschillen in personen die uiteindelijk radicaliseren, zou er beredeneerd kunnen worden dat met 

de interventies nagestreefd moet worden om zoveel mogelijk individuen te bereiken. Dit maakt de 

kans dat personen die vatbaar zijn voor radicale ideeën bereikt worden, groter. Tegelijkertijd geldt dat 

hoe groter het beoogde publiek is, hoe lastiger het wordt om een interventie op te zetten die iedereen 

aanspreekt. Gelet op de verschillende maatschappelijke niveaus en indicatoren is het goed als 

interventies gericht zijn op gebeurtenissen waarin veel mensen zich kunnen herkennen. In tabel 6.1 

staan de indicatoren waarvan verwacht kan worden dat zij relatief veel mensen aanspreken. 

 



Deel 1: literatuurstudie 

44 
 

Tabel 6.1: herkenbare indicatoren voor deelnemers interventies m.b.t. oorzaken van radicaliseren 

Micro Micro/meso Meso Macro 

Geweld in de familie Waargenomen grieven 

en/of onrecht 

Verwantschap Buitenlands beleid 

Problematische opvoeding  Uitdrukking van emoties 

als reactie op 

waargenomen onrecht  

Vriendschap  Globalisering en 

modernisering 

Problemen op 

school/werk 

Huwelijk Armoede 

Sociale uitsluiting Gebrek aan integratie 

(Gevoel van) 

marginalisering en 

discriminatie 

Economische 

moeilijkheden 

Gebrek aan mogelijkheden 

Lage opleiding 

(Politieke) grieven 

Sociale uitsluiting 

 

Op basis van bovenstaand overzicht verwachten wij dat veel culturele interventies voornamelijk 

personen kunnen aanspreken op microniveau. Indicatoren op microniveau gaan uit van persoonlijke 

ervaringen en belevingen. Interventies, zoals een theatervoorstelling, kunnen een individu aanspreken 

op persoonlijk niveau wanneer de deelnemer de thematiek herkent (en zich erin kan verplaatsen). 

Daarnaast is het bijwonen van de voorstelling, een nieuwe ervaring op zich. Indicatoren op een meer 

overstijgend niveau, bijvoorbeeld macroniveau, zijn vaak abstracter. De verhalen die binnen 

interventies verteld worden, kunnen deelnemers inzicht geven hoe gebeurtenissen op macroniveau 

van invloed kunnen zijn op iemand zijn persoonlijke leven. Dit kan leiden tot zelfreflectie onder 

deelnemers aan de interventie.  

De indicatoren die niet in de tabel zijn opgenomen zijn niet per definitie ongeschikt als thema voor een 

interventie. De kans is echter kleiner dat deze indicatoren grote groepen persoonlijk zal aanspreken. 

Tegelijkertijd kan het vergroten van inzicht in het leven van ‘de ander’ leiden tot meer begrip en 

verbondenheid in de samenleving. Dit zou de weerbaarheid kunnen verbeteren en kan er indirect toe 

leiden dat mensen zich niet meer ontheemd en buitengesloten voelen in de maatschappij. 

 

6.1.2 Triggerfactoren 

Triggerfactoren zijn gebeurtenissen die personen er uiteindelijk toe aanzetten te radicaliseren. Net 

zoals bij oorzaken van radicalisering kunnen de triggerfactoren verschillen per persoon die 

radicaliseert. Tegelijkertijd zijn er ook binnen deze categorie gebeurtenissen die herkenbaarder zijn en 

vaker voor komen dan andere. Zo zullen (nagenoeg) alle mensen op een gegeven moment 

geconfronteerd worden met de dood in de nabije omgeving, maar zal lang niet iedereen te maken 

krijgen met opsluiting (detentie). Aan de andere kant is het aannemelijker dat sommige indicatoren, 

bijvoorbeeld detentie, eerder leiden tot radicalisering dan de dood. Zo kan detentie worden opgevat 

als een straf van de maatschappij/het systeem (waarbij de dood een natuurlijk verschijnsel is).  

Desondanks kan beargumenteerd worden dat interventies binnen deze context effectiever zullen zijn 

wanneer de behandelde thematiek een zo groot mogelijk publiek aanspreekt. In tabel 6.2 is een 

selectie gemaakt van de triggerfactoren waarvan verwacht kan worden dat deze herkenbaar zijn voor 

een groot publiek. 
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Tabel 6.2: herkenbare indicatoren voor deelnemers interventies m.b.t. triggerfactoren van radicaliseren 

Micro Meso Macro 

Confrontatie met de dood - Politieke gebeurtenissen (9/11, de 

oorlogen in Syrië en Irak etc.) Familieproblemen  

Problemen op school/ 

schooluitval 

Directe ervaringen met 

discriminatie 

Racisme en uitsluiting 

 

De meeste geselecteerde triggerfactoren hebben betrekking op microniveau. Het gaat hierbij om 

gebeurtenissen die individuen ertoe aanzetten om zich af te keren van de samenleving en alternatieve 

normen en waarden aan te nemen. Triggerfactoren op mesoniveau zijn dermate specifiek dat deze 

moeilijk te vertalen zijn naar een algemene interventie voor een breed publiek 

 

6.1.3 Moderatorfactoren en kenmerken van geradicaliseerde personen 

De betekenis vanuit de literatuur van moderatorfactoren en kenmerken van geradicaliseerde personen 

voor culturele interventies worden hier samen besproken omdat zij in deze context in feite over 

hetzelfde gaan, namelijk op welk publiek dient een interventie gericht te zijn? Bij deze afweging dient 

ten eerste duidelijk te zijn wat het doel is van de interventie. Is dit expliciet het voorkomen van 

radicalisering of gaat het om een meer impliciete omgang met het begrip radicalisering? Zo kan men 

zich voorstellen dat een culturele interventie die specifiek gericht is op jongeren die dreigen te 

radicaliseren een heel ander karakter en doelgroep hebben, dan voorstellingen die als doel hebben 

om meer begrip in de samenleving te creëren. In de programmalogica van fonds ZOZ staat 

geformuleerd dat het doel van het fonds is om: “De voedingsbodem voor extremisme te verminderen 

door de productie en verspreiding van verhalen in een artistieke vorm die de morele weerbaarheid 

versterken en/of groepen in de samenleving verbinden”.158 Op basis van deze programmalogica kan 

geconcludeerd worden dat interventies zowel op personen die gevoelig zijn voor radicalisering als op 

allerlei groepen in de samenleving gericht kunnen zijn. Culturele interventies die erop gericht zijn om 

meer wederzijds begrip en verbondenheid in de samenleving tot stand te brengen, kunnen op een 

breed publiek gericht zijn. In hoeverre het beoogde doel bereikt wordt is onder andere afhankelijk van 

het inlevingsvermogen van het publiek en de kwaliteit van de voorstelling. 

Om een beeld te krijgen van het beoogde publiek voor culturele interventies die specifiek gericht zijn 

op kwetsbare personen die mogelijk gevoelig zijn om te radicaliseren, kan gekeken worden naar de 

moderatorfactoren. Ook kan er gekeken worden naar wat er bekend is over personen die in het 

verleden geradicaliseerd zijn. Moderatorfactoren zijn kenmerken van personen die hen meer of 

minder gevoelig maken voor triggerfactoren. Op basis van wetenschappelijke literatuur zijn vier 

typologieën gemaakt: de identiteitszoeker, de rechtvaardigheidszoeker, de zingevingszoeker en de 

sensatiezoeker (Feddes et. al, 2015). Er valt echter niet te zeggen of het ene type vaker voorkomt dan 

de ander. Ook is niet bekend of een bepaald type meer open staat voor culturele interventies. De grote 

verschillen tussen de typologieën maakt een algemene opzet voor interventies niet eenvoudig. 

Kortom, er kan op basis van de verschillende typologieën geen uitspraak worden gedaan over waarop 

interventies zich zouden moeten richten. Wel zou er in interventies rekening gehouden kunnen 

worden met het bestaan van deze typologieën. Behalve de typologieën is ook gekeken naar geslacht. 

Geconstateerd wordt dat voornamelijk mannen tussen de 18 en 30 jaar in het verleden 

radicaliseerden. Echter lijken er de afgelopen decennia steeds meer vrouwen te radicaliseren. Op basis 

 
158 Opgenomen in de programmaevaluaties van o.a. Leo Africanus en Kinderen van Aleppo 
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van deze bevindingen kan niet gesteld worden dat interventies zich specifiek op mannen of vrouwen 

moeten richten.  

Indien het doel is van de interventies om radicalisering te voorkomen, is het belangrijk dat deelnemers 

deelnemen aan de interventie voordat het radicaliseringsproces begonnen is. Gezien de leeftijd van in 

het verleden geradicaliseerde personen (18 t/m 30 jaar), is het logisch om interventies te richten op 

alle jongeren (ruim) onder de 18 jaar. Daarnaast is uit de literatuur bekend dat (islamitisch) 

geradicaliseerde personen veelal een migratieachtergrond hadden. Interventies die gericht zijn op de 

preventie van islamitisch extremisme zouden zich om deze reden voornamelijk op jongeren met een 

migratie-achtergrond moeten richten. Dit geldt echter weer niet wanneer een interventie gericht is op 

het tegengaan van rechtsextremisme. Ook de variabele ‘opleiding’ is niet eenduidig. Personen die in 

het verleden radicaliseerden waren zowel laag- als hoogopgeleid. Op basis van de doelen en wat er 

bekend is uit de literatuur, kunnen er per doel verschillende (brede) doelgroepen geformuleerd 

worden (zie tabel 6.3). 

 
Tabel 6.3: beoogd publiek van culturele interventies naar beoogd doel 

Doel Beoogd publiek 

Versterken morele weerbaarheid (van 

kwetsbare personen) 

Jongeren (<18 jaar) (eventueel met een 

migratieachtergrond) 

Vergroten van verbinding in de samenleving Alle leeftijden en groepen 

 

Het nastreven van het ene doel hoeft het andere doel niet uit te sluiten. Logischerwijs zou een 

effectieve culturele interventie beide doelen moeten nastreven. Vermoedelijk zijn culturele 

interventies het meest effectief wanneer deze voor een jong publiek (<18 jaar) met verschillende 

achtergronden uitgevoerd wordt. Op deze manier worden zowel jongeren bereikt die kwetsbaar zijn 

en open staan voor radicale boodschappen, als personen uit verschillende groepen die meer inzicht 

krijgen in een andere belevingswereld. Daarbij zijn jongeren vaak nog in de vormende fase en staan 

nog open voor andere ideeën. Om ervoor te zorgen dat een divers publiek bereikt wordt, kan eraan 

gedacht worden om culturele interventies die vanuit Fonds ZOZ gefinancierd worden, specifiek te 

richten op het onderwijs, in plaats van op het reguliere theater. Zo zouden de culturele interventies 

aangeboden kunnen worden aan scholen die het opnemen in hun curriculum en waaraan door de 

gehele klas deelgenomen wordt. Op deze manier worden ook jongeren bereikt die niet vanuit zichzelf 

naar het theater zouden gaan.  

 

6.2 Weerbaarheid 
Op basis van de literatuur is vastgesteld dat radicalisering geen eenduidig fenomeen is. Dit maakt de 

bestrijding en preventie ervan erg lastig. Er is namelijk geen uniforme aanpak die toegepast kan 

worden. In veel gevallen zal op casusniveau gekeken moeten worden hoe jongeren die dreigen te 

radicaliseren op een effectieve wijze benaderd kunnen worden. Dit maakt een generieke en effectieve 

aanpak onmogelijk. Een ding waarover echter consensus bestaat in de literatuur is dat het verhogen 

van de (morele) weerbaarheid van jongeren hen minder vatbaar maakt voor radicale boodschappen, 

met andere woorden bijdraagt aan de preventie. Veel preventieve aanpakken richten zich dan ook op 

het vergroten van de weerbaarheid. Het versterken van morele weerbaarheid is dan ook opgenomen 

als één van de doelen binnen de programmalogica van Fonds ZOZ. In figuur 6.1 staat een visuele 

weergave van de manier waarop culturele interventies de voedingsbodem voor radicalisering kunnen 

verkleinen door de weerbaarheid te versterken. 
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Figuur 6.1: Visuele weergave van potentiële werking culturele interventies op radicalisering  

 

 

 

 

 

 

 

In de figuur is afgebeeld dat culturele interventies in veel gevallen een indirect effect hebben op het 

verminderen van radicale denkbeelden. De vermindering van radicalisering is een effect van de 

toename van de weerbaarheid. Het begrip ‘weerbaarheid’ is echter ook niet eenduidig te formuleren. 

Vanuit wetenschappelijke hoek is er ook kritiek op het gebruik van de term. Het zou een paraplu-begrip 

zijn dat te vaag en breed geformuleerd is. Desondanks kan op basis van de literatuur een aantal 

veronderstellingen gedaan worden. Uit onderzoek van Weine (2012) komt naar voren dat 1) iemand 

weerbaar kan zijn tegen sommige risico’s maar niet noodzakelijk tegen andere, 2) weerbaarheid zowel 

op individueel als op sociaal vlak gevormd wordt, 3) families de sterkste buffer vormen tegen 

gewelddadig extremisme en 4) in diasporagemeenschappen de weerbaarheid gevormd wordt door 

een combinatie van ervaringen in het thuisland en de waarden van het land van verblijf. Binnen de 

context van culturele interventies zou daarom beredeneerd kunnen worden dat interventies zich niet 

op individuen dienen te richten maar op sociale groepen of verschillende generaties van een familie. 

Daarnaast toont het onderzoek aan dat het delen van verhalen uit het land van herkomst kan bijdragen 

aan het vergroten van de weerbaarheid. 

 

Een belangrijk gegeven bij weerbaarheid, is dat de persoon die het betreft zelf actieve betrokkenheid 

moet tonen om iets te realiseren (Chandler, 2012). Om tot verandering te komen moet de persoon 

een ontwikkeling doormaken waarbij het niet duidelijk is wat het einddoel van die ontwikkeling is. 

Oftewel de persoon moet het zelfonderzoek aan willen gaan. Bekeken vanuit de context van culturele 

interventies kan worden beargumenteerd dat deze opgevoerd dienen te worden voor een publiek dat 

vanuit intrinsieke motivatie bij de voorstelling aanwezig is of aan de interventie deelneemt. Dit staat 

haaks op de eerdere suggestie dat interventies mogelijk het beste opgevoerd kunnen worden voor 

schoolklassen die als onderdeel van de lesstof een theatervoorstelling bijwonen. Het is 

onwaarschijnlijk dat het publiek dat uit zichzelf naar het theater gaat, overeenkomt met de beoogde 

doelgroep van culturele interventies die gericht zijn op de preventie van radicalisering. Over het 

algemeen zijn theaterbezoekers politiek linksgeoriënteerd, van middelbare leeftijd en 

hoogopgeleid.159 De kans is groot dat culturele interventies die vrij toegankelijk zijn, publiek zullen 

aantrekken dat al open staat voor andere ideeën en groepen. Interventies kunnen daardoor 

vermoedelijk effectiever zijn wanneer ze op een jonger publiek gericht zijn. Om deze reden pleiten wij 

ervoor om de voorstellingen toch voor klassen op te voeren. Indien het de makers van culturele 

interventies lukt om jongeren te interesseren, kunnen zij alsnog actief deelnemen aan de interventies. 

De kwaliteit van de interventie is daarom van groot belang voor de effectiviteit. Tevens is het mogelijk 

dat bezoekers van een voorstelling gegrepen worden door het verhaal, ondanks dat zij niet uit eigen 

beweging naar de voorstelling zijn gekomen.  

Om de kans tot actieve betrokkenheid te vergroten, pleiten wij ervoor om een kleinschalige 

component in de culturele interventies in te bouwen. Kleinschalige componenten leiden tot meer 

betrokkenheid, actievere deelname en vergroot de kans op een veilige setting. Het is namelijk bekend 

dat mensen zich in een grote (heterogene) groep sneller onveilig voelen. Om deze reden is het 

 
159 De Rooij, P. (2013b). Op zoek naar trouw publiek. Boekman, 94. 

Weerbaarheid Radicalisering Culturele 

Interventies 
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belangrijk dat een deel van de interventie op kleine schaal plaatsvindt. Bijvoorbeeld via een workshop, 

een voor- of nabespreking van een theatervoorstelling in kleine groepjes of met de klas. Belangrijk is 

dat deelnemers in een vertrouwde en veilige groep deelnemen aan een deel van de interventie. Indien 

dit niet het geval is, is de kans groot dat deelnemers zich niet open durven te stellen en zal er geen 

actieve deelname plaatsvinden.  

 

De hiervoor genoemde voorwaarden hebben vooral betrekking op de setting waarbinnen en manier 

waarop de interventie uitgevoerd wordt. Hoe de weerbaarheid van personen precies vergroot kan 

worden is nog onduidelijk. Er is weinig empirisch bewijs waaruit naar voren komt hoe weerbaarheid 

precies werkt in de context van radicalisering. Wat in elk geval opnieuw blijkt, is dat de werkzaamheid 

context- en persoonsafhankelijk is. Ondanks het beperkte empirische bewijs, is er een aantal 

indicatoren benoemd dat mogelijk bijdraagt aan het versterken van de weerbaarheid. Er wordt daarbij 

onderscheid gemaakt tussen cognitie, emotie en gedrag.160 De cognitieve denkstijl zou een belangrijke 

rol spelen in de weerbaarheid tegen extremistische boodschappen. Personen die denken in grijstinten 

en een zelfreflectieve en complexe denkstijl hebben, zouden minder vatbaar zijn voor extremistische 

boodschappen. Op het niveau van emoties blijkt dat (zelf)vertrouwen en een gevoel van 

zelfdoeltreffendheid een belangrijke rol spelen. Ten slotte bepaalt het gedrag van mensen mede hun 

weerbaarheid. Deze vorm van weerbaarheid uit zich door bijvoorbeeld het actief zijn in de buurt of 

gemeenschap en actief op zoek gaan naar sociale steun. Het gaat dus om gedrag dat uiteindelijk leidt 

tot vertrouwen en een gevoel van binding met de gemeenschap of samenleving. 

In culturele interventies verwachten we dat met name de cognitieve en emotionele weerbaarheid 

versterkt kunnen worden. We verwachten niet dat het deelnemen direct invloed heeft op het gedrag 

van een individu. Het is natuurlijk wel mogelijk dat door een groter gevoel van eigenwaarde, iemand 

meer zelfvertrouwen krijgt en ander gedrag gaat vertonen. Dit is echter een verandering op 

emotioneel/cognitief niveau die leidt tot een gedragsverandering.  

Binnen een effectieve interventie wordt beoogd om het denken in grijstinten te bevorderen, 

(zelf)vertrouwen en zelfdoeltreffendheid te vergroten en zodoende binding met de gemeenschap of 

samenleving te versterken. Ook hierbij geldt dat de uitwerking van een interventie sterk afhankelijk is 

van de deelnemer(s). Zo kan een voorstelling over een eerste generatie arbeidsmigrant bij een jongere 

van Nederlandse afkomst leiden tot meer begrip voor de positie van voormalig arbeidsmigranten 

waarmee het denken in grijstinten wordt gestimuleerd (cognitieve weerbaarheid). Dezelfde 

voorstelling kan voor een jongere met een migratieachtergrond leiden tot een vergroting van het 

zelfvertrouwen (emotie) doordat er een openbare plek is waar het verhaal gedeeld wordt.  

In tabel 6.4 zijn hiervoor genoemde voorwaarden schematisch weergegeven. De tabel is gebaseerd op 

wat er vanuit de literatuur bekend is met betrekking tot weerbaarheid en de betekenis binnen de 

context van culturele interventies weergegeven. 

 
Tabel 6.4: Uitkomsten culturele interventies en weerbaarheid 

Setting en publiek Actieve deelname, intrinsieke motivatie tot deelname 

Vertrouwd en veilige omgeving 

Interventie met een kleinschalige component  

Vergroten weerbaarheid De interventie is gericht op (sociale) groepen en/of familieverbanden 

Cognitie: stimuleer zelfreflectie en denken in grijstinten 

Emotie: vergroot zelfvertrouwen en zelfdoeltreffendheid 

 
160 Mann, L., B. Doosje, E.A. Konijn, L. Nickolson, U. Moore en N. Ruigrok (2015) Indicatoren en manifestaties van weerbaarheid van de 

Nederlandse bevolking tegen extremistische boodschappen. Een theoretische en methodologische verkenning, Den Haag: WODC, Extern 
Wetenschappelijke Betrekkingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie.   
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6.3 Werkzame elementen van culturele interventies en theaterproducties 

 
Naast dat er is gekeken naar werkzame elementen binnen de kaders van radicalisering en 

weerbaarheid, is er ook onderzocht wat er bekend is over werkzame elementen binnen culturele 

interventies in brede zin. Uit veel onderzoeken komt naar voren dat deelname aan culturele 

interventies zou leiden tot resultaten die sterk verband houden met het vergroten van de 

weerbaarheid. Dit pleit ervoor dat culturele interventies een goed instrument zijn tegen radicalisering. 

In deze studies ontbreekt echter veelal het empirische bewijs waarop de uitspraken gebaseerd 

worden. In het onderzoek van Van Dithuizen et al. (2018) worden drie factoren beschreven die een 

positief effect lijken te hebben op de werking van culturele interventies.  

Ten eerste is het belangrijk dat de interventie aansluit op de persoonlijke interesses van de deelnemers 

en zij zich er voldoende bij betrokken voelen. Het is ten tweede essentieel voor het effect van de 

culturele interventie dat de kunstenaar of uitvoerder – naast artistieke en didactische – voldoende 

kwaliteiten heeft. Aandacht, geduld, interesse en sensitiviteit voor de doelgroep lijken eveneens 

belangrijke eigenschappen te zijn van de kunstenaar of uitvoerder. Culturele interventies zijn, ten 

derde, effectiever bij deelnemers met een intrinsieke behoefte aan en voorkeur voor kunst. Deze 

factoren lijken ook relevant te zijn voor culturele interventies gericht op de preventie van 

radicalisering. Dat de kwaliteit van de uitvoerders goed moet zijn, lijkt een gegeven dat geldt voor alle 

culturele interventies ongeacht de context.  

Een deel van de bestaande culturele interventies die door Fonds ZOZ gesubsidieerd zijn, bestaan uit 

een theaterproductie. Om deze reden is in de literatuur specifiek gekeken naar effectieve werkzame 

elementen voor het overbrengen van een boodschap via theaterproducties. In theatervoorstellingen 

wordt veel gebruik gemaakt van de methode van storytelling. Deze techniek is effectiever om een 

boodschap over te brengen dan traditioneel onderwijs en lijkt ook aspecten te stimuleren die 

samenhangen met weerbaarheid. Om deze reden lijkt storytelling een uitermate geschikte methode 

om thema’s als extremisme en radicalisering bespreekbaar te maken. Behalve dat er kennis 

overgebracht worden, vindt er ook uitwisseling plaats tussen sociale groepen, ontstaat er meer begrip 

en empathie wat de weerbaarheid vergroot.  

Tot slot wordt ingegaan op de methoden: ‘theatre in education’ (TIE) en ‘ideologically challenging 

education’ (ICE) die in internationale theaterproducties zijn ingezet voor preventieve 

terrorismebestrijding. TIE is een werkwijze waarbij een professioneel team van getrainde en ervaren 

acteurs/leraren een (theater)programma voorbereidt dat op school in de klas wordt uitgevoerd. In het 

programma worden onderwijstechnieken en theater ingezet om een educatief doel te behalen. Deze 

methode kan effectief zijn om jongeren te stimuleren na te denken over burgerschap en zou met name 

effectief zijn wanneer jongeren zelf als acteur deelnemen aan het programma. Interventies waar 

deelnemers alleen als toeschouwers aanwezig zijn, zouden minder impact hebben. Het is waarschijnlijk 

dat interventies waarbij er sprake is van (meer) interactie tussen deelnemers en uitvoerders een groter 

effect zullen hebben. Gezien de gevoelige thematiek vraagt dit wel om een veilige en vertrouwde 

omgeving voor deelnemers. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een interventie die voor een klein 

gezelschap wordt uitgevoerd waarbij deelnemers actief deelnemen. Bijvoorbeeld door een 

voorbereidend programma of workshop te volgen of na afloop van de interventie een nabespreking te 

houden. Dit lijkt de kans om deelnemers op persoonlijk niveau aan te spreken te vergroten omdat zij 

dan ook eigen ervaringen kunnen delen en reflecteren op hun referentiekader waarbinnen zij de 

voorstelling beoordelen.  

Doel van ICE is het denken in wij-zij tegenstellingen tegen te gaan om zo de voedingsbodem voor 

radicalisering en terrorisme weg te nemen. In een voorstelling die volgens deze methode was opgezet, 

kwam naar voren dat ongeveer de helft van het publiek na het zien van het stuk toleranter waren voor 
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anderen en meer bewust waren van verschillende perspectieven. Daarmee lijkt de ICE methode 

geschikt als basis voor culturele interventies gericht op (de preventie van) radicalisering. 

 

Veel van de hiervoor besproken technieken werken veelal op basis van perspectiefwisseling. Bij een 

correcte uitvoering ervaren deelnemers hoe het is om tot een andere groep te horen. Als gevolg 

daarvan ontstaat meer begrip voor de ‘ander’. Perspectiefwisseling zou om die reden bijdragen aan 

het versterken van de weerbaarheid van deelnemers. De extended contact theorie is een andere 

soortgelijke theorie die ook ingezet wordt binnen theaterinterventies. De hypothese is dat wanneer 

groepsleden van eenzelfde groep er getuige van zijn dat één van haar leden een hechte relatie heeft 

met iemand van een andere groep, dit tot meer positieve attitudes leidt tussen de twee groepen. In 

theaterproducties gebeurt dit bijvoorbeeld doordat iemand waar het publiek zich mee identificeert 

interactie heeft met iemand uit een andere groep. Het idee is dat dit een positievere houding tot gevolg 

heeft onder jongeren over andere groepen dan de eigen groep. Dit bevordert op zijn beurt het denken 

in grijstinten. Tot slot wordt er in de literatuur beschreven dat dramalessen en het uitvoeren van 

rollenspellen een positief effect lijken te hebben op onder andere sociale vaardigheden, moreel 

redeneren en het ontwikkelen van empathie. Deze mechanismen lijken toepasbaar op interventies 

gericht op de preventie van radicalisering. 

 

In tabel 6.5 zijn de belangrijkste uitkomsten uit de literatuur met betrekking tot culturele interventies 

weergegeven. 

 
Tabel 6.5: Relevante uitkomsten literatuuronderzoek culturele interventies en theaterproducties 

Culturele interventies De interventie sluit aan op persoonlijke interesses van deelnemers 

Deelnemers voelen zich betrokken bij de interventie 

De uitvoerders beschikken over voldoende kwaliteiten  

Theaterproductietechnieken Storytelling 

Theatre in Education 

Ideologically Challenging Education 

Werkzame mechanismen Perspectiefwisseling 

Extended contact 

Drama(lessen) en rollenspellen 

 

6.4 Evaluatiekader 

 
In deze paragraaf worden de uitkomsten uit de voorgaande paragrafen samengevat tot een praktisch 

en werkbaar kader. Dit kader kan gebruikt worden bij de evaluatie van culturele interventies gericht 

op de voorkoming van radicalisering en kan daarnaast dienen als input voor de beoordeling van nieuwe 

subsidieaanvragen binnen deze context. 

Er dient echter opgemerkt te worden dat het evaluatiekader niet absoluut is of pretendeert compleet 

te zijn. De werkelijkheid is dat er te weinig valide en betrouwbaar onderzoek is gedaan naar effectieve 

mechanismen van culturele interventies. Zo valt niet te zeggen welke ingezette methoden en 

technieken binnen culturele interventies het meest effectief zijn, omdat er geen vergelijkende 

onderzoeken bestaan. Misschien nog wel belangrijker in deze context is dat er geen eenduidige 

definitie en consensus bestaat over radicalisering of hoe dit ontstaat in de samenleving. Daarnaast is 

ook het begrip en de werking van weerbaarheid aan discussie onderhevig. Dit maakt dat het 

evaluatiekader met de nodige voorzichtigheid gebruikt dient te worden. Van de indicatoren die in het 

kader zijn opgenomen, wordt op basis van verschillende onderzoeken aangegeven dat zij effectief zijn 

in het overbrengen van een boodschap, relevant zijn bij de totstandkoming van radicale denkbeelden 
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of belangrijk zijn voor de werking van culturele interventies. De indicatoren sluiten elkaar echter niet 

uit en zijn soms zelfs in tegenspraak met elkaar. Dit kan komen door verschillende doelen die 

nagestreefd kunnen worden (individuele weerbaarheid versus verbinding in de samenleving) of 

doordat er nog niet genoeg bekend is (bijvoorbeeld op welke doelgroep een interventie het beste 

gericht kan zijn). Het is ook goed mogelijk dat culturele interventies die niet direct binnen het kader 

passen wel effectief zijn. Daarvoor is de kennis simpelweg te beperkt. 

In het evaluatiekader wordt eerst ingegaan op relevante oorzaken en triggerfactoren die in culturele 

interventies aan bod kunnen komen. Vervolgens worden relevante doelen en het beoogde publiek 

benoemd. Tot slot is een aantal indicatoren voor de uitvoering en technieken weergegeven die ingezet 

kunnen worden. Het idee is dat met dit evaluatiekader, op basis van wat bekend is uit de literatuur, 

een afgewogen oordeel kan worden gegeven over in hoeverre van al uitgevoerde culturele interventies 

verondersteld kan worden dat zij effectief zijn. Ook kan het kader gebruikt worden bij de beoordeling 

nieuwe aanvragen in deze context. Onder de tabel staat een korte toelichting per soort evaluatie-

indicator. 
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Tabel 6.6: Evaluatiekader voor culturele interventies ter preventie van radicalisering 

Soort  Indicator 

Relevante oorzaken Geweld in de familie 

Problematische opvoeding  

Problemen op school/werk 

Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering en discriminatie 

Economische moeilijkheden 

Gebrek aan mogelijkheden 

Lage opleiding 

(Politieke) grieven 

Sociale uitsluiting 

Waargenomen grieven/onrecht 

Uitdrukking van emoties als reactie op waargenomen onrecht  

Verwantschap 

Vriendschap  

Huwelijk 

Micro 

Globalisering en modernisering 

Armoede 

 

Relevante triggerfactoren  Confrontatie met de dood 

Familieproblemen  

Problemen op school/ schooluitval 

Directe ervaringen met discriminatie 

Racisme en uitsluiting 

Politieke gebeurtenissen 

 

Doelen Versterken van de weerbaarheid (cognitief en emotioneel) 

Vergroten van verbinding in de samenleving 

Stimuleren van zelfreflectie en denken in grijstinten 

Vergroten van zelfvertrouwen en zelfdoeltreffendheid 

 

Deelnemers 

(publiek)   

Jongeren (<18 jaar) (met een migratieachtergrond) (doel weerbaarheid) 

Zo divers mogelijk qua leeftijden en groepen (doel verbinding) 

Interventie is gericht op (sociale) groepen en/of familieverbanden 

Deelnemers zijn intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan de interventie 

De interventie sluit aan op persoonlijke interesses van deelnemers 

Deelnemers voelen zich betrokken bij de interventie 

 

Uitvoering De uitvoerders beschikken over voldoende kwaliteiten  

De interventie kent een kleinschalige component die deelname bevordert 

De interventie vindt plaats in een vertrouwde en veilige setting  

De interventie bevordert actieve participatie 

 

Technieken Storytelling 

Theatre in Education 

Ideologically Challenging Education 

Perspectiefwisseling 

Extended contact 

Drama(lessen) en rollenspellen 
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Toelichting evaluatiekader 

Het evaluatiekader gaat in op verschillende facetten van radicalisering en culturele interventies. Zo is 

er met betrekking tot radicalisering gekeken welke oorzaken en triggerfactoren behandeld kunnen 

worden, welke doelen nagestreefd worden en welke doelgroepen mogelijk relevant zijn voor 

interventies die gericht zijn op de preventie van radicalisering. Met betrekking tot de culturele 

interventies is gekeken naar effectieve technieken en voorwaarden in de uitvoering die in andere 

contexten succesvol ingezet zijn en daarom ook ingezet kunnen worden in deze context. 

 

Oorzaken en triggerfactoren 

De bij oorzaken en triggerfactoren genoemde indicatoren zijn slechts een selectie van bekende 

indicatoren op deze gebieden. Bij de selectie is uitgegaan van indicatoren die het meest algemeen van 

aard zijn. De gedachte hierachter is dat indicatoren die voor meer mensen herkenbaar zijn effectiever 

zullen zijn voor een grotere groep. Dit betekent niet dat interventies die over andere thema’s gaan niet 

relevant zijn. Veel interventies die ingezet worden in het kader van de voorkoming van radicalisering 

behandelen het onderwerp slechts impliciet. Dit soort voorstellingen hebben vaak als doel om de 

weerbaarheid te versterken door bijvoorbeeld de eigenwaarde te versterken of een verhaal te 

presenteren waarin de omgang tussen verschillende groepen centraal staat.  

 

Doelen 

Er zijn verschillende doelen van culturele interventies bekend die mogelijk effectief zijn in de 

voorkoming van radicalisering. Deze doelen hangen samen met het vergroten van de weerbaarheid en 

versterken van verbinding in de samenleving. De theorie is dat personen minder vatbaar worden voor 

extremistische ideeën wanneer zij weerbaarder zijn. Wanneer mensen een complexere denkstijl 

hebben, kunnen denken in grijstinten en zich kunnen inleven in andere groepen, wordt de kans kleiner 

dat radicale ideeën aan zullen slaan. Daarnaast is het mogelijk dat interventies gericht zijn op het 

versterken van verbinding in de samenleving. Wanneer er meer verbinding ontstaat in de samenleving 

zullen mensen ten eerste meer empathie voor andere groepen hebben en wordt het ‘wij-zij’ denken 

verkleind. Een sterke verbinding in de samenleving kan er indirect toe leiden dat minder mensen zich 

uitgesloten en gediscrimineerd voelen en neemt hiermee mogelijk oorzaken voor radicalisering weg.  

Culturele interventies kunnen verschillende doelen nastreven waarbij diverse doelen gelijktijdig 

nagestreefd kunnen worden. Zo is het goed mogelijk dat een voorstelling zich kan richten op het 

versterken van verbinding in de samenleving en tegelijkertijd mensen weerbaarder wil maken. 

 

Deelnemers (publiek) 

Uit de literatuur komt geen eenduidig beeld naar voren van de relevante doelgroep waar culturele 

interventies in deze context zich op zouden moeten richten. Afhankelijk van het doel kunnen er 

verschillende soorten publiek beoogd worden. Wanneer het doel is om verbinding in de samenleving 

te stimuleren dan kan ernaar gestreefd worden om een zo divers mogelijk publiek aan te spreken, 

zowel qua leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. Het doel is immers om groepen meer inzicht in 

elkaar te laten krijgen waardoor het wij-zij denken verkleind wordt. Wanneer het doel specifiek gericht 

is op het weerbaarder maken van personen die mogelijk vatbaar zijn voor radicale ideeën dan kan een 

interventie zich het best richten op jongeren onder de 18 jaar. Uit de literatuur blijkt namelijk dat 

geradicaliseerde personen vaak tussen de 18 en 30 jaar zijn. Hoewel in het verleden mannen vaker 

radicaliseerden dan vrouwen lijkt dit het afgelopen decennium steeds minder het geval te zijn. Het is 

daarom niet per definitie beter om een interventie alleen op mannen te richten. Afhankelijk van het 

soort extremisme dat behandeld wordt, kan eventueel ook nog gekeken worden naar de herkomst bij 

het vaststellen van het beoogde publiek. Rechts-extremistische personen zijn bijvoorbeeld vaker 

autochtoon terwijl Islamitisch geradicaliseerde personen vaker een migratie-achtergrond hebben. Tot 
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slot zijn er ook aanwijzingen dat interventies effectiever zijn als zij opgevoerd worden voor een 

intrinsiek geïnteresseerd en gemotiveerd publiek, aansluit op persoonlijke interesses en gericht is op 

sociale groepen of familieverbanden. 

 

Uitvoering 

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het uitvoeren van culturele interventies. Ten eerste is het 

belangrijk dat de uitvoerders van de interventie over genoeg kwaliteiten beschikken. Welke 

kwaliteiten dat zijn, is afhankelijk van de aard van de interventie. Zo dienen uitvoerders van een 

interventie met educatieve doeleinden ook over voldoende didactische en pedagogische kwaliteiten 

te beschikken. Daarnaast is bekend dat interventies effectiever zijn wanneer deelnemers zich met de 

uitvoerders kunnen identificeren. Om deze reden zou er gekeken kunnen worden in hoeverre het 

verwacht kan worden dat het beoogde publiek zich herkent in de uitvoerders van de interventie. 

Wanneer een interventie bestaat uit een theatervoorstelling zonder andere daaraan gekoppelde 

activiteiten gaat het in de eerste plaats om de kwaliteit van de voorstelling. Andere indicatoren die de 

effectiviteit van culturele interventies beïnvloeden, hangen samen met het activeren van het publiek. 

Uit de literatuur komt naar voren dat interventies effectiever zijn wanneer deelnemers actief 

deelnemen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat interventies in een kleine setting en in een veilige 

en vertrouwde omgeving worden uitgevoerd.  

 

Technieken 

Er zijn verschillende technieken bekend die worden ingezet bij effectieve culturele interventies. Een 

eerste gedachte is dat het aanleren van kennis effectiever is via storytelling (verhalen) dan via reguliere 

lesmethoden. Dit maakt culturele interventies in de vorm van theater een geschikte vorm om gevoelige 

thema’s te behandelen. Dit is ook wat er gebeurt wanneer er gebruik wordt gemaakt van theatre in 

education. TIE is een werkwijze waarbij een professioneel team van getrainde en ervaren 

acteurs/leraren een (theater)programma voorbereidt dat op school in de klas wordt uitgevoerd. 

Interventies zouden met name effectief zijn wanneer deelnemers zelf als acteur deelnemen. 

Interventies waar deelnemers alleen als toeschouwers aanwezig zijn, zouden minder impact hebben. 

Het is waarschijnlijk dat interventies waarbij er sprake is van (meer) interactie tussen deelnemers en 

uitvoerders een groter effect zullen hebben. Veel technieken gaan uit van het principe van 

perspectiefwisseling. De deelnemer aan de interventie ontdekt tijdens de interventie nieuwe 

perspectieven waardoor er meer begrip ontstaat voor de ander. Dit is positief voor de weerbaarheid 

en verbinding in de samenleving. Dit komt overeen met het doel van Ideologically challenging 

education waarbij het denken in wij-zij tegenstellingen wordt tegengegaan. Een andere techniek is het 

creëren van extended contact. Het idee is dat wanneer groepsleden van eenzelfde groep er getuige 

van zijn dat één van haar leden een hechte relatie heeft met iemand van een andere groep, dit tot 

meer positieve attitudes leidt tussen de twee groepen. In theaterproducties gebeurt dat bijvoorbeeld 

doordat iemand waar het publiek zich mee identificeert, interactie heeft met iemand uit een andere 

groep.  
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7 Conclusie  
 
In deze literatuurstudie hebben we in eerste instantie stilgestaan bij de verschillende factoren die 

blijkens de literatuur leiden tot radicalisering. Vervolgens hebben we een korte schets gegeven van 

wat er de laatste jaren in binnen- en buitenland is geschreven over weerbaarheid. Tot slot zijn we 

nagegaan wat we zoal weten over culturele interventies in bredere context en in welke mate bekend 

is of zij al dan niet weerbaarheid tegen extremisme en polariserende boodschappen kunnen vergroten.  

Ondanks dat er nog veel lacunes bestaan, kunnen de uitkomsten van dit literatuuronderzoek gebruikt 

worden om richting te geven aan de invulling van toekomstige culturele interventies gericht op de 

preventie van radicalisering. Deze uitkomsten zijn samengevat in het evaluatiekader. De oorzaken en 

triggerfactoren die mogelijk relevant zijn om in culturele interventies te behandelen spelen 

voornamelijk op microniveau. Het gaat daarbij om indicatoren waarvan verwacht wordt dat deze voor 

de grootste groep herkenbaar zijn. Gelet op de doelen wordt geconcludeerd dat culturele interventies 

in deze context het beste gericht kunnen zijn op het versterken van de individuele weerbaarheid en 

het versterken van de samenleving. Factoren die hier een bijdrage aan kunnen leveren zijn het 

stimuleren van zelfreflectie, zelfvertrouwen, zelfdoeltreffendheid en het denken in grijstinten. Op 

basis van de literatuur kan er geen specifieke doelgroep benoemd worden. Er kan beargumenteerd 

worden dat interventies gericht moeten zijn op jongeren in de vormende fase, maar evengoed kan 

beargumenteerd worden dat men moet proberen een zo divers mogelijke groep qua achtergrond en 

leeftijden te bereiken. Dit is afhankelijk van de doelen die worden nagestreefd.  

Tot slot is gekeken naar de effectiviteit van culturele interventies in brede zin en aan welke 

voorwaarden in de uitvoering moet worden voldaan. Hoewel het vaak ontbreekt aan hard bewijs, zijn 

er signalen dat culturele interventies in bredere context effectief kunnen zijn. Er bestaan verschillende 

technieken en mechanismen waarvan op basis van onderzoek is gebleken dat zij een positief effect 

kunnen hebben op de denkwijze en weerbaarheid van deelnemers. De hoop bestaat dat deze 

technieken ook ingezet kunnen worden in de preventie van radicalisering. Het gaat bijvoorbeeld om 

extended contact, perspectiefwisseling, theatre in education en ideologically challenging education. 

In het deel 2 van dit onderzoek zullen negen culturele interventies onderzocht waarbij gebruik wordt 

gemaakt van het ontwikkelde evaluatiekader. 
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1. Inleiding  
 

In het tweede deel van dit rapport worden de uitkomsten van de meta-evaluatie besproken. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de doelen van de interventies, de oorzaken en triggerfactoren 

van radicalisering, de deelnemers, veronderstelde mechanismen, de manier van uitvoering en de 

technieken die zijn ingezet. Tot slot worden de resultaten besproken en wordt het rapport afgesloten 

met een conclusie.  

Op verschillende plekken in de tekst wordt verwezen naar wat er bekend is uit de literatuur. Omwille 

van de leesbaarheid is ervoor gekozen om op deze plekken geen literatuurverwijzingen te plaatsen. De 

literatuur waarnaar verwezen wordt, is echter dezelfde als in de literatuurstudie aan bod is gekomen. 

Daar waar mogelijk wordt in het rapport verwezen naar eerdere hoofdstukken waar de lezer meer 

uitgebreide informatie kan vinden.  
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2. Over de interventies 
 

Voordat wordt ingegaan op de resultaten van de meta-evaluatie geven we een korte synopsis van de 

culturele interventies die binnen deze meta-evaluatie centraal staan. Van de negen interventies die 

in de meta-evaluatie zijn opgenomen, zijn er zeven ondersteund door Fonds ZOZ. Count me in en 

NADIA zijn door andere fondsen ondersteund en zijn vanwege de vergelijkbaarheid met de andere 

interventies meegenomen in deze evaluatie. De samenvattingen van de interventies zijn grotendeels 

gekopieerd uit de afzonderlijke programma-evaluaties. In tabel 2.1 staat een overzicht van de 

inhoud, het publiek en onderdelen waaruit de interventies zijn opgebouwd. Daar waar relevant 

wordt deze informatie in de hoofdstukken herhaald. Na de tabel wordt per interventie kort ingegaan 

op de inhoud. 
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Tabel 2.1: over de interventies 

 Hoofdthema Vorm Doelgroep Bereik 

Back to back Vooroordelen Workshop (optioneel), 

voorstelling, nagesprek 
Leerlingen VO, alle niveaus en achtergronden Geen gegevens beschikbaar. Afname 

interventie via scholen. Vermoedelijk is 

de beoogde doelgroep bereikt 

Count me in Met elkaar omgaan op 

school 

Theatervoorstelling, nagesprek  Leerlingen vanaf de derde klassen van het 

speciaal onderwijs cluster 4, po, vmbo, havo, 

vwo en mbo met verschillende achtergrond 

Geen gegevens beschikbaar. Afname 

interventie via scholen. Vermoedelijk is 

de beoogde doelgroep bereikt 

Dreamocracy Burgerschap en 

democratie 

Opdrachten, filmpjes, verhalen 

ervaringsdeskundigen 
Leerlingen VO, alle niveaus, po groep 7 en 8.  

Getest op het mbo. 
Geen gegevens beschikbaar. Op basis 

van evaluatie lijkt het bereik overeen te 

komen met beoogde doelgroep 

Groeten 

Terug! 

Radicalisering Persoonlijke begeleiding van 

jongeren, verhalen van jongeren 

groepsgesprekken, uitwisseling 

buiten de wijk, gezamenlijke 

maaltijden 

Jongeren uit de buurt van een specifiek 

buurthuis (leeftijd 13-20 jaar) die mogelijk 

vatbaar zijn voor radicale ideeën 

Aanvankelijk te ‘oude’ deelnemers. 

Gaandeweg is de aanpak aangepast om 

de juiste doelgroep te bereiken. 

Kleinschalige opzet. 

Jihad de 

voorstelling 

Radicalisering Theatervoorstelling, lespakket 

(voorbereiding en reflectie, 

lesbrief, -instructie), nagesprek in 

theater 

Leerlingen vo+mbo en regulier publiek. 

Doelstelling: minimaal bereik van 10.000 

scholieren (leeftijd 14 t/m 19 jaar) verdeeld 

over niveaus 

131x opgevoerd voor 35.909 leerlingen.  

Kinderen van 

Aleppo 

Onjuist beeld 

vluchtelingen 

doorbreken 

Theatervoorstelling (monoloog), 

nagesprek in theater 
Studenten HO (17-25 jaar) en regulier 

theaterpubliek, diverse achtergronden 
Geen duidelijke gegevens beschikbaar. 

Deelnemers evaluatie waren ouder dan 

beoogde doelgroep (gem 38 jr) 

Leo Africanus Aanbieden verschil-

lende religieuze 

perspectieven. 

Theatervoorstelling (historische 

vertelling), lesbrief, workshop 

(optioneel) 

Leerlingen VO, alle leeftijden, niveaus en 

achtergronden 
Exacte aantallen ontbreken. Evaluatoren 

merken op dat het bereik groter was dan 

verwacht 

Nadia Radicalisering Klassenvoorstelling op school, 

workshop (na afloop), online 

community, lesbrief 

Leerlingen vanaf 12 jaar van alle niveaus en 

achtergronden 
84x opgevoerd voor 2.113 leerlingen van 

verschillende niveaus en leeftijden 

Toen ma 

Mars vertrok 

Stereotypen 

doorbreken 

Theatervoorstelling, diverse 

media (film) 
Families met een Marokkaanse 

migratieachtergrond + regulier theaterpubliek 
11x opgevoerd voor ca. 7.000 personen. 

Zowel publiek met als zonder migratie-

achtergrond.  
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Back to Back 

‘Back to Back’ is een educatieve voorstelling van theatergezelschap DEGASTEN i.s.m. de Anne Frank 

Stichting. In deze voorstelling staan familiegeschiedenissen centraal, omdat die, zo is de gedachte, 

bepalend zijn voor het referentiekader van een individu.  Tijdens de voorstelling vertellen acteurs 

met verschillende achtergronden aan leerlingen (verdeeld in kleine groepen) om de beurt over hun 

familiegeschiedenis en hoe deze hen heeft beïnvloed. De voorstelling gaat gepaard met muziek en 

dans en wordt aangeboden in combinatie met een nagesprek en een workshop.  

 

Count me in 

‘Count me in’ vertelt het verhaal van de vrienden Jesse en Ridwan die een heftige ruzie krijgen. De 

voorstelling wordt gespeeld door Theatergroep PlayBack. Ridwan is bang dat Jesse en zijn zusje 

Rachida in het geheim verkering hebben. In de voorstelling praten de hoofdrolspelers onder andere 

met elkaar over de (on)mogelijkheden van relaties tussen mensen met verschillende etnische en 

religieuze achtergronden, in welke situaties mensen met een migratieachtergrond terecht komen in 

de maatschappij en over hun vriendschap. De interventie bestaat uit een theatervoorstelling en een 

nagesprek waarin scènes nagespeeld worden. 

 

Dreamocracy 

Dreamocracy is een burgerschapsproject dat er in brede zin op is gericht om de betrokkenheid van 

leerlingen bij vrijheid en democratie te vergroten. Betrokkenheid wordt in het project enerzijds 

gekoppeld aan kennis over, en waardering van het democratische systeem. Anderzijds gaat 

betrokkenheid over de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid om dit systeem in stand te 

houden. Dreamocracy bestaat uit een programma van een dag of een dagdeel waarop leerlingen in 

het middelbaar onderwijs op verschillende manieren kennismaken met de (waarde van) democratie 

en de vaardigheden die nodig zijn om dit systeem in stand te houden. Dit kan zijn door het uitvoeren 

van verschillende opdrachten, het kijken van filmpjes, en het luisteren naar het verhaal van een 

nieuwkomer, in dit project aangeduid als Real World Experts (RWE’s). 

 

Groeten Terug 

‘Groeten Terug!’ is een project van El Karama in samenwerking met Next Projecten. Groeten Terug! 

heeft als doel radicalisering onder jongeren die tot de risicogroep behoren te voorkomen. Daarvoor 

brengt ‘Groeten Terug!’ jongeren uit risicogroepen in contact met jongeren uit het Midden-Oosten die 

in (voormalig) door IS gecontroleerd gebied wonen. Het zijn jongeren die zich in de regio sterk maken 

voor emancipatie, gelijkheid en mensenrechten. De jongeren uit het Midden-Oosten kunnen jongeren 

in Nederland enerzijds uit eerste hand informeren over de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog en 

anderzijds kunnen ze een positief (niet-extremistisch) voorbeeld uit de regio bieden. Groeten Terug! 

is een kleinschalig opgezette interventie waarbij verschillende soorten activiteiten worden 

ondernomen met jongeren uit een wijk. 

 

Jihad, de Voorstelling 

‘Jihad, de voorstelling’ is een theatervoorstelling geproduceerd door Stichting de Meervaart in 

samenwerking met Senf theaterpartners. De voorstelling gaat over drie Nederlandse jongens (Ismael, 

Ben en Reda) die zich niet thuis voelen in Nederland en besluiten zich aan te sluiten bij IS. Eenmaal in 

Syrië aangekomen zien ze in dat de situatie daar niet zo rooskleurig is als ze zich hadden voorgesteld. 

De drie jongens stellen zichzelf en elkaar vragen over hun motivatie om deel te nemen aan de strijd, 

over hun geloof en over wie nou eigenlijk hun vijand is. De interventie bestaat uit een lespakket, 

theatervoorstelling en een nagesprek in het theater. 
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Kinderen van Aleppo 

Nadat de vreedzame demonstraties in Syrië  ̈uitmondden in een burgeroorlog, werd “Wat hebben we 

verkeerd gedaan?” de kernvraag van de activisten die de Arabische lente in Syrië̈ zijn begonnen. 

Kinderen van Aleppo is geschreven en uitgevoerd door George Tobal (George en Eran producties).  In 

deze persoonlijke monoloog vertelt George Elias Tobal het verhaal van een vreedzame vrijheidsstrijder 

die mishandeld, bestolen en vernederd is. In een sober toneelbeeld neemt Tobal het publiek mee door 

alle facetten van de Syrische oorlog. Vanuit verschillende perspectieven gebruikt hij de ervaringen van 

ooggetuigen, ervaringsdeskundigen en medeplichtigen die aanwezig waren bij de eerste protesten in 

Aleppo om een totaalplaatje te schetsen over hoe snel een vreedzame revolutie kan veranderen in een 

bloedige oorlog. De interventie bestaat uit een theatervoorstelling en een nagesprek in het theater.  

 

Leo Africanus 

Leo Africanus is een muzikale vertelling over het leven van de legendarische Andalusische én 

Afrikaanse wereldreiziger Hassan El Wazzan. Leo Africanus is een initiatief van Yassine Boussaid en 

Mohammed Aadroun. Na de val van Granada (1492) moest El Wazzen als tienjarig kind vluchten uit 

Andalusië en nam hij zich voor zijn identiteit nooit meer te ontlenen aan een land, een stad of een 

specifieke cultuur of religie. Als hij de oversteek maakt van het Afrikaanse continent naar Europa, 

wordt hij door een groep piraten overmeesterd en gevangengezet in een donkere kerker in Rome. 

Zodoende raakt hij in contact met de paus die hem omdoopt tot Leo Africanus. Zij beginnen gesprekken 

te voeren wat leidt tot een confrontatie tussen twee wereldlijke geesten waarin ze ieder vanuit een 

eigen perspectief elkaars geschiedenis bekijken en proberen te begrijpen. De interventie bestaat uit 

een theatervoorstelling, lesbrief en een (optionele) workshop.  

 

NADIA 

NADIA is een klassenvoorstelling van Daniël van Klaveren, geproduceerd door De Toneelmakerij 

Amsterdam. De voorstelling gaat over Anna en Nadia, twee vriendinnen van vijftien die elk op hun 

eigen manier op zoek zijn naar zingeving. Anna houdt van sport en houdt zich bewust met voeding 

bezig. Hierover blogt ze op haar site ‘fannatiek’. Nadia vindt dat moslims in de maatschappij 

gemarginaliseerd worden en onrecht wordt aangedaan. Ze voelt zich alleen in haar woede. In haar 

digitale zoektocht naar houvast komt ze in contact met Brahim, een jongen uit het kalifaat, die steeds 

meer grip op haar krijgt. De voorstelling NADIA raakt aan het actuele vraagstuk van radicalisering 

vanuit het perspectief van een meisje. Wat bezielt jonge meisjes om af te reizen naar het kalifaat? Wat 

is de belofte en de aantrekkingskracht van deze zelfuitgeroepen staat in oorlog? En wat is er mis met 

de Westerse samenleving dat een groeiende groep jonge mensen zich hier niet thuis voelt? De 

interventie bestaat uit een theatervoorstelling die wordt opgevoerd in de klas met aansluitend een 

workshop en een lesbrief ter voorbereiding. 

 

Toen ma naar Mars vertrok 

Toen ma naar Mars vertrok (Zouka Media) is het vervolg op de theatervoorstelling ‘Mijn vader, de 

expat + Oumi’. Het is een familievoorstelling over de migratie van eerste generatie ‘expats’, en de 

zoektocht van hun kinderen naar een evenwichtige identiteit. In Toen ma naar Mars vertrok 

portretteert filmmaker Abdelkarim El-Fassi zijn moeder (Noha) in haar laatste levensjaren, grotendeels 

door de ogen van zijn vader Ali. Middels een voice-over vertelt zij over het aankomen in Nederland en 

over haar verdere leven in Nederland. De interventie bestaat uit een theatervoorstelling waarbij 

gebruik wordt gemaakt van verschillende media en sprekers die hun ervaringen delen. 
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3. Doelen  
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de doelen die in de verschillende voorstellingen nagestreefd zijn en in 

hoeverre deze overeenkomen met de doelen die in het evaluatiekader zijn benoemd. Eerst staat kort 

beschreven wat er bekend is uit de literatuur en hoe dit aansluit bij de doelen van Fonds ZOZ. 

Vervolgens worden in paragraaf 3.2 de resultaten uit de meta-evaluatie besproken.  

 

Wat is er bekend uit de literatuur? 
Er zijn verschillende indicatoren bekend die mogelijk effectief zijn in de voorkoming van radicalisering. 

Deze doelen hangen samen met het vergroten van de weerbaarheid. We maken daarbij onderscheid 

tussen verschillende niveaus. Zo is het mogelijk om de weerbaarheid op individueel en op 

groepsniveau te vergroten. Wanneer we spreken over het vergroten van de weerbaarheid op 

groepsniveau, dan spreken we in deze context over het versterken van verbinding in de samenleving. 

Wanneer er meer verbinding ontstaat in de samenleving zullen mensen ten eerste meer empathie 

voor andere groepen hebben en wordt het ‘wij-zij’ denken verkleind. Bij het versterken van 

weerbaarheid op individueel niveau is de theorie dat personen minder vatbaar worden voor 

extremistische ideeën wanneer zij een complexere denkstijl hebben, kunnen denken in grijstinten en 

zich kunnen inleven in andere groepen. Zie ook deel 1 van dit onderzoek voor een uitgebreidere 

omschrijving van wat er bekend is uit de literatuur. 

In tabel 3.1 zijn de doelen die in het evaluatiekader zijn opgenomen, vermeld. De verwachting is dat 

interventies effectief kunnen zijn indien ze minimaal één van deze doelen nastreven. 

 
Tabel 3.1: Relevante doelen die benoemd zijn in het evaluatiekader 

Doelen weerbaarheid Versterken van de weerbaarheid (cognitief en emotioneel) 

Vergroten van verbinding in de samenleving 

Stimuleren van zelfreflectie en denken in grijstinten 

Vergroten van zelfvertrouwen en zelfdoeltreffendheid 

 

De doelen van Fonds ZOZ 
Omdat zeven van de negen interventies zijn gesteund vanuit Fonds ZOZ, is het relevant om te kijken 

op basis van welke inhoudelijke criteria de steun is verleend. Op de website van Fonds ZOZ staat de 

doelstelling als volgt omschreven: ‘met de projecten die ondersteund worden, tracht Fonds ZOZ 

verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en empathie en begrip te 

stimuleren. Dit doet het fonds door kunstenaars te ondersteunen die via verhalen de weerbaarheid in 

de samenleving willen versterken en polarisatie willen verminderen.’161 Een ander expliciet benoemd 

onderdeel van de programmalogica is ‘het verminderen van de voedingsbodem van extremisme’.162 

Fonds ZOZ tracht deze doelen te bereiken door kunstenaars de kans te geven verhalen te vertellen 

waarin een tegengeluid hoorbaar is. 

Wanneer we dit vergelijken met wat er bekend is uit de literatuur, dan sluit dit naadloos aan bij wordt 

aangemerkt als effectieve bestanddelen die radicalisering en extremisme dienen tegen te gaan. Met 

de projecten die Fonds ZOZ ondersteund wordt expliciet beoogd om de weerbaarheid te vergroten en 

verbinding in de samenleving te versterken. De doelstellingen van Fonds ZOZ lijken daarmee zeer 

relevant en geen obstakel te vormen voor effectieve interventies. Met andere woorden op basis van 

 
161 Website Fonds ZOZ, https://fondszoz.nl/#over, geraadpleegd 04-06-2020, 
162 Compernolle, P., Steijn W. (2017). CONCEPT notitie: Programma logica en implicaties voor 
monitoring en evaluatie. Amsterdam. Prins Bernhard Cultuurfonds. 

https://fondszoz.nl/#over
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deze doelstelling wordt er ruimte geboden aan interventies die een bijdrage kunnen leveren in de 

voorkoming van radicalisering.  

 

3.2 Uitkomsten meta-evaluatie 

Bij het beschouwen van de doelen van de negen interventies staat de vraag centraal in hoeverre op 

basis van de geformuleerde doelen verwacht kan worden dat zij effectief zijn bij de preventie en 

bestrijding van radicalisering. Om dit te beoordelen is onderzocht of de doelen overeenkomen met 

wat in de literatuur als effectief wordt beschouwd. De geformuleerde doelen zijn gebaseerd op de 

programmabeschrijvingen en de doelen die benoemd zijn tijdens interviews die de onderzoekers bij 

de makers hebben afgenomen. In tabel 3.2 staan de doelen van de besproken interventies samengevat 

en is vermeld in hoeverre dit aansluit bij de theorie. 
 

Tabel 3.2: overzicht doelen culturele interventies  

Interventie Doel(en) Aansluiting literatuur 

Back to back • Contact tussen groepen verbeteren/tot stand 

brengen 

• Verbinding vergroten 

Ja, vergroten verbinding via 

overbruggend contact. Bewustwording 

via historisch verhaal met 

overdraagbare lessen. 

Count me in • Verbinding tussen groepen vergroten 

•  Individuele weerbaarheid versterken 

• De voorstelling gaat expliciet in op relevante 

thema’s als omgaan met 

geloofsovertuigingen en radicalisering 

Ja, weerbaarheid en verbinding zijn 

centrale begrippen in de voorstelling.  

Dreamocracy • Burgerschapsgevoel versterken 

• Betrokkenheid bij vrijheid en democratie 

vergroten 

Ja, versterken weerbaarheid via 

burgerschapsgevoel. 

Groeten Terug! • Vergroten van de weerbaarheid onder 

jongeren 

• Bewustwording stimuleren 

• Verbinding tussen groepen versterken 

• Denken in grijstinten stimuleren 

• Geromantiseerd beeld Midden-Oosten 

ontkrachten 

• Positief alternatief bieden voor radicalisering 

Ja, binnen de voorstelling worden 

verschillende doelen beoogd die 

betrekking hebben op het vergroten 

van de weerbaarheid en verbinding in 

de samenleving versterken. De 

interventie gaat expliciet over 

islamitisch extremisme en 

radicalisering. 

Jihad de Voorstelling • Radicalisering bespreekbaar maken 

• Inzicht verkrijgen in bruikbare narratieven die 

kritisch denkvermogen jongeren stimuleren 

• Docenten handvaten bieden om gevoelige 

onderwerpen bespreekbaar te maken 

Deels. Weerbaarheid vergroten via 

overbruggend contact, versterken 

kritisch denkvermogen en begrip voor 

de ander vergroten.  

Kinderen van Aleppo • Begrip vergroten door delen persoonlijke 

verhalen 

• Verbinding in de samenleving versterken 

• Weerbaarheid vergroten 

• Bewustwording stimuleren 

Deels. Weerbaarheid en verbinding 

vormen subdoelen. Bewustwording 

indirect via bevorderen denken in 

grijstinten. 
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Tabel 3.2: overzicht doelen culturele interventies (continuering voorgaande pagina) 

Leo Africanus • Jongeren met migratie-achtergrond in 

contact brengen met culturele roots 

• Andalusisch erfgoed geïnstitutionaliseerd 

maken in westerse cultuur 

• Verbinden door gedeelde ervaring en wij-zij 

tegenstelling weg te nemen 

Deels. Interventie zet in op verbinding 

en weerbaarheid. Radicalisering wordt 

indirect behandeld. Historische 

vertelling met lessen die overdraagbaar 

zijn naar het heden.  

NADIA • Radicalisering bespreekbaar maken 

• Zelfreflectie onder jongeren stimuleren 

• Empathie en begrip onder verschillende 

groepen jongeren vergroten 

Ja, vergroten van de weerbaarheid 

d.m.v. stimuleren zelfreflectie, 

overbruggend contact en denken in 

grijstinten. Verschillende oorzaken van 

radicalisering worden in de voorstelling 

behandeld. 

Toen ma naar Mars 

vertrok 

• Door het delen van persoonlijk verhaal een 

positief beeld geven  

• Eigenwaarde, trots en verbinding tussen en 

binnen groep(en) vergroten 

Ja, de voorstelling is gericht op het 

vergroten van de verbinding op 

verschillende niveaus en versterken van 

de weerbaarheid. Radicalisering is geen 

thema in deze voorstelling. 

 

Een eerste constatering is dat alle culturele interventies in meer of mindere mate deze doelen 

nastreven. Hier is een aantal voor de hand liggende redenen voor. Fonds ZOZ ondersteunt projecten 

die gericht zijn op bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. De verhalen dienen als 

uitgangspunt te hebben dat zij trachten verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders 

te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren.163 Dit zijn doelen die in grote lijnen overeenkomen 

met de doelen uit het evaluatiekader. Dat de interventies doelen nastreven die overeenkomen met de 

doelen van Fonds ZOZ is logisch. Maar ook de doelen van de twee interventies die niet door Fonds ZOZ 

ondersteund zijn, sluiten aan bij wat er uit de literatuur bekend is. Een tweede reden is dat bij de 

evaluaties de focus lag op de impact van de interventies op het gebied van verbinding en 

weerbaarheid. Door dit als focus te nemen, komt dit vanzelfsprekend ook terug in de doelen van de 

interventies. Zo is er in de interviews met de initiatiefnemers gevraagd op welke wijze hun interventies 

bijdragen aan de doelen van Fonds ZOZ.   

Dat alle interventies gericht zijn op het vergroten van de weerbaarheid en het versterken van 

verbinding in de samenleving, wil nog niet zeggen dat dit op dezelfde manier gebeurt. Er bestaan 

verschillen tussen de interventies in de manier waarop en op welk niveau zij dit beogen te bereiken. 

Het doel dat door de makers nagestreefd wordt, hangt daar sterk mee samen. Geen enkele interventie 

heeft overigens een enkel doel. Veel interventies richten zich op zowel individuele weerbaarheid en 

verbinding in de samenleving. Per interventie verschilt de mate waarin beide soorten doelen aan de 

orde komen. Dit uit zich in primaire en secundaire doelen.  

De interventies Groeten Terug!, Dreamocracy en Count me in zijn in de eerste plaats gericht op het 

vergroten van de individuele weerbaarheid. Met deze interventies hopen de makers individuen nieuwe 

denkkaders te geven waarmee zij beter gewapend zijn tegen extremistische boodschappen. In de 

interventies wordt gespeeld met perspectieven en het opwekken van empathie voor personages. 

Hiermee worden verschillende doelen beoogd die bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid 

zoals het stimuleren van het denken in grijstinten, burgerschap versterken en via historische 

vertellingen nuancering in situaties aanbrengen die vertaalbaar zijn naar de huidige tijd. Daarbij valt 

op dat deze interventies jongeren in de vormende fase als doelgroep hebben. Bij het vergroten van de 

weerbaarheid zijn er interventies die specifiek gericht zijn op het versterken van weerbaarheid van een 

 
163 https://fondszoz.nl/#aanvragen, geraadpleegd 14-10-2020. 
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specifieke groep jongeren die mogelijk radicaliseren (Groeten Terug!) en in meer algemene zin (Count 

me In en Dreamocracy). De interventies die in meer algemene zin op weerbaarheid gericht zijn, doen 

dit door de nadruk te leggen op burgerschap en de plek die individuen zelf innemen in de samenleving. 

Deze interventies zijn erop gericht om alle jongeren aan te spreken.  

Een zestal interventies is primair gericht op het versterken van de verbinding in de samenleving, 

namelijk Back to Back, Jihad de Voorstelling, Kinderen van Aleppo, Leo Africanus, Nadia en Toen ma 

naar Mars vertrok. Deze interventies zijn bedoeld voor een divers publiek. Het maken van verbinding 

moet immers van meerdere kanten komen. Het potentiële publiek bestaat daarom uit alle 

groepen/mensen in de samenleving. Dit betekent natuurlijk niet automatisch dat al deze groepen 

bereikt worden.  

Veel initiatiefnemers benoemen verschillende niveaus van verbinding maken. Het eerste niveau is het 

versterken van verbinding in de samenleving als geheel. In veel interventies wordt dit beoogd door het 

publiek nieuwe perspectieven te bieden en/of negatieve stereotypen te doorbreken. Hiermee hopen 

zij wij-zij tegenstellingen weg te nemen en meer begrip tussen groepen in de samenleving te 

bewerkstelligen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Toen ma naar Mars vertrok en Kinderen van Aleppo. 

Om dit te laten slagen lijkt het nodig om een divers publiek aan te spreken dat afkomstig is uit 

verschillende doelgroepen. Een tweede niveau dat is benoemd, is het bewerkstelligen van verbinding 

tussen de deelnemers aan de interventie. Doordat de deelnemers een gedeelde ervaring hebben, 

leggen zij makkelijker verbinding met elkaar en hebben ze een gemeenschappelijk aanknopingspunt. 

Dit wordt bijvoorbeeld beoogd met de voorstellingen Leo Africanus (gedeelde muzikale ervaring) en 

Toen ma naar Mars vertrok. Het derde niveau van verbinding is binnen een groep met 

gemeenschappelijke kenmerken. Zo beogen de makers van Kinderen van Aleppo en Toen ma naar 

Mars vertrok dat het bijwonen van de voorstelling leidt tot meer verbondenheid binnen mensen van 

de Syrische respectievelijk Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. In deze interventies wordt 

benoemd dat de makers hopen dat de interventie bijdraagt aan een gevoel van trots en eigenwaarde 

en op die manier de mensen vanuit een groep verbindt. Bijvoorbeeld door een positief verhaal over 

de migratiegeschiedenis te vertellen dat door mensen uit het publiek herkend wordt. 

Tot slot is er nog een aantal andere doelen benoemd waarvan uit de literatuur niet bekend is of deze 

bijdragen aan de preventie van radicalisering. Dit zijn vaak nevendoelen en niet de hoofddoelen van 

de interventies. Daarbij zijn veel van deze subdoelen indirect te verbinden aan het vergroten van de 

weerbaarheid (bijvoorbeeld door het gevoel van erkenning of trots te stimuleren). Voorbeelden van 

deze nevendoelen zijn het in contact brengen met de culturele ‘roots’, het vergroten van het 

bewustzijn en docenten handvaten bieden om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Deze 

doelen lijken op zijn sterkst een indirect effect te kunnen hebben op het voorkomen van radicalisering. 

 

In veel gevallen zijn de doelen van de interventies ook afhankelijk van de achtergrond van de 

deelnemers. Verschillende initiatiefnemers hopen dat hun interventie een bijdrage levert aan de 

individuele weerbaarheid. Zij verwachten dat dit met name het geval is bij personen die zich 

identificeren met de personages van de theatervoorstellingen. Gezien de inhoud van de interventies, 

waarbij de verhalen van mensen met een migratiegeschiedenis veelal de hoofdrol spelen, lijken er 

verschillende doelen te bestaan voor mensen met en zonder migratiegeschiedenis. Verschillende 

initiatiefnemers benoemen dat de interventie tot een grotere weerbaarheid kan leiden doordat het 

gevoel van trots en eigenwaarde gestimuleerd wordt. Tegelijkertijd hebben zij de hoop dat dezelfde 

voorstellingen, voor mensen die zich niet identificeren met de personages, leidt tot meer begrip voor 

andere groepen en culturen. Op deze manier wordt zowel de weerbaarheid als verbinding 

gestimuleerd. Gezien de inhoud van de interventies en theatervoorstellingen, betekent dit dat de 

initiatiefnemers de versterking van de individuele weerbaarheid vaak als doel wordt gesteld voor 

deelnemers met een migratiegeschiedenis. Tegelijkertijd zou het vergroten van verbinding in de 
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samenleving nagestreefd worden door het wederzijds begrip tussen personen met en zonder 

migratieachtergrond te vergroten. In veel interventies staan de verhalen van personen met een 

migratiegeschiedenis centraal.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat alle interventies zijn op relevante doelen gericht. Binnen alle 

interventies staat, overeenkomstig met de literatuur, het vergroten van de weerbaarheid en het 

versterken van de verbinding in de samenleving centraal. Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden 

tussen interventies die in de eerste plaats gericht zijn op de individuele weerbaarheid en interventies 

die verbinding als doel hebben. Daarbij valt op dat interventies die de weerbaarheid beogen te 

vergroten, het versterken van verbinding in de samenleving als nevendoel hebben. Het idee daarbij is 

dat het deel van het publiek dat zich niet direct herkent in de voorstelling, nieuwe perspectieven 

opdoet en daarmee andere groepen in de samenleving beter leert te begrijpen. Bij de interventies die 

primair gericht zijn op het versterken van verbinding in de samenleving, lijkt het vergroten van de 

weerbaarheid juist een subdoel te zijn. Deze interventies beogen de weerbaarheid te vergroten door 

onder een specifieke doelgroep het gevoel van inclusie en trots te vergroten. Dit voorkomt dat mensen 

zich buitengesloten of gemarginaliseerd voelen. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre het binnen de 

interventies lukt om de doelen te behalen en welke mechanismen daarvoor ingezet worden (zie ook 

hoofdstuk 5 en 8). Ook is het de vraag of interventies die radicalisering en extremisme expliciet als 

onderwerp hebben effectiever zijn in het voorkomen van radicalisering zijn dan interventies die dit 

impliciet of helemaal niet beogen. 
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4. Oorzaken en triggerfactoren 
 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke oorzaken en triggerfactoren, waar vanuit de literatuur van 

bekend is dat deze een rol kunnen spelen bij radicalisering, de interventies gericht zijn. Voordat de 

interventies besproken worden, worden eerst de belangrijkste uitkomsten uit de literatuurstudie 

herhaald (zie ook deel 1, hoofdstuk 1 en 2). In paragraaf 4.1 worden de resultaten van de meta-

evaluatie besproken. In dit hoofdstuk worden oorzaken en triggerfactoren samengevoegd omdat deze 

soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. 

 

Wat is er bekend uit de literatuur? 
Uit de literatuur komt naar voren dat er geen eenduidige definitie bestaat van radicalisering. Voor elk 

persoon die radicaliseert, kunnen er verschillende push en pull factoren zijn. Ondanks dat er geen 

consensus bestaat over radicalisering, wordt er een aantal indicatoren benoemd dat mogelijk tot 

radicalisering leidt. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in drie maatschappelijke niveaus: het 

microniveau (individuele levenservaringen en percepties), het mesoniveau (de rol van 

groepsdynamieken en de sociale omgeving van individuen) en het macroniveau (de sociale, politieke 

en culturele omgeving). Veel van de indicatoren die in deze context relevant worden geacht, hebben 

betrekking op het microniveau. Behalve oorzaken van radicalisering wordt er in de literatuur ook 

gesproken over triggerfactoren. Triggerfactoren zijn gebeurtenissen die personen er uiteindelijk toe 

aanzetten te radicaliseren. Net zoals bij oorzaken van radicalisering kunnen de triggerfactoren 

verschillen per persoon. Zie ook deel 1 van dit onderzoek voor een uitgebreidere omschrijving van wat 

er bekend is uit de literatuur. 

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van oorzaken en triggerfactoren die met radicalisering 

geassocieerd worden. Het betreft een selectie van indicatoren die naar verwachting het meest 

herkenbaar zijn en voor komen in de samenleving. De oorzaken en triggerfactoren zijn in algemene 

bewoordingen geformuleerd. In de praktijk gaat het echter om belevingen van personen. Mocht 

iemand bijvoorbeeld vaak geconfronteerd worden met sociale uitsluiting en onrecht in zijn omgeving 

waarnemen dan kan dit ertoe leiden dat hij/zij zich afzet tegen de maatschappij en vatbaar wordt voor 

extremistisch gedachtegoed. In de meta-evaluatie is getoetst in hoeverre deze oorzaken en 

triggerfactoren aan bod komen in de interventies.  
 

Tabel 4.1: geselecteerde oorzaken en triggerfactoren van radicalisering 

Oorzaken Triggerfactoren 

Microniveau Meso-/macroniveau 

Geweld in de familie Verwantschap Confrontatie met de dood  
Problematische opvoeding  Vriendschap  Familieproblemen  
Problemen op school/werk Huwelijk Problemen op school/ schooluitval  
Sociale uitsluiting Buitenlands beleid Ervaringen met discriminatie  
Marginalisering en discriminatie Globalisering en modernisering Racisme en uitsluiting  
Economische moeilijkheden Armoede Politieke gebeurtenissen (macro) 
Gebrek aan mogelijkheden Gebrek aan integratie  
Lage opleiding   
(Politieke) grieven   
Sociale uitsluiting   
Waargenomen grieven en/of 

onrecht (micro/meso) 
  

Uitdrukking van emoties als reactie 

op waargenomen onrecht 

(micro/meso) 
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4.1  Uitkomsten meta-evaluatie 

Om een goed beeld te krijgen van de oorzaken en triggerfactoren die in de interventies aan bod 

komen, is in tabel 4.2 een overzicht gemaakt. In de eerste kolom staat de naam van de interventie. In 

de tweede kolom staan de hoofdthema’s. In de laatste kolom staan de indicatoren die in de 

interventies aan bod komen beschreven. In de bijlage bij hoofdstuk 4 (deel 2) is een meer uitgebreide 

beschrijving per interventie toegevoegd.  
 

Tabel 4.2: overzicht thema’s en relevante indicatoren radicalisering per interventie 

Interventie Hoofdthema(’s) Relevante indicatoren radicalisering 

Back to Back Vooroordelen Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Count me in Met elkaar omgaan op school Problemen op school/werk 

Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Vriendschap 

Dreamocracy Burgerschap en democratie Politieke gebeurtenissen 

Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Gebrek aan mogelijkheden 

Groeten Terug! Radicalisering Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Gebrek aan mogelijkheden 

Economische moeilijkheden 

Lage opleiding 

Armoede 

Jihad de Voorstelling Radicalisering Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Gebrek aan mogelijkheden 

Vriendschap 

Verwantschap 

Kinderen van Aleppo Onjuist beeld vluchtelingen doorbreken Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 
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Tabel 4.2: overzicht thema’s en relevante indicatoren radicalisering per interventie (continuering, p72) 
Interventie Hoofdthema(’s) Relevante indicatoren radicalisering 

Leo Africanus Aanbieden van perspectieven op basis 

van religie (vredig naast elkaar)  

Globalisering 

Politieke gebeurtenissen 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Vriendschap 

Verwantschap 

NADIA Radicalisering Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Gebrek aan mogelijkheden 

Vriendschap 

Verwantschap 

Huwelijk 

Waargenomen onrecht 

Toen ma naar Mars vertrok Stereotypen doorbreken Sociale uitsluiting 

(Gevoel van) marginalisering 

Discriminatie 

Racisme 

Armoede 

 

Radicalisering als onderwerp van de interventies 
Een eerste constatering is dat lang niet alle interventies radicalisering als hoofdthema hebben. Zoals 

opgemerkt was dit ook niet het uitgangspunt om in aanmerking te komen voor de ondersteuning van 

Fonds ZOZ. Van de negen interventies gaan er twee expliciet over radicalisering. In de interventies 

Jihad de Voorstelling, en NADIA is radicalisering het hoofdthema.164 Deze voorstellingen gaan over de 

redenen en oorzaken waarom jongeren radicaliseren. Daarbij worden verschillende perspectieven 

getoond van mensen die radicaliseren en hun plek in de Nederlandse samenleving. De makers van 

deze interventies willen bewust thema’s als radicalisering en extremisme bespreekbaar maken. De 

interventies Groeten Terug! en Kinderen van Aleppo gaan niet expliciet over radicalisering, maar de 

gebeurtenissen in de interventies hangen samen met de gevolgen van radicalisering en spelen tegen 

een achtergrond van extremisme. In deze interventies staat de beeldvorming van het leven in IS-gebied 

centraal. Beide interventies willen het, volgens de makers, geromantiseerde beeld over radicalisering 

en het kalifaat bestrijden door een ‘echt’ beeld te geven over het leven in Syrië en het Midden-Oosten. 

De interventies Back to Back, Count me In en Dreamocracy (DCY) kiezen voor een andere insteek. In 

deze interventies gaat het over burgerschap: welke plek nemen individuen in de samenleving in en wat 

zijn daarin hun eigen verantwoordelijkheden. Bij Leo Africanus en Toen ma naar Mars vertrok wordt 

ervoor gekozen om het publiek aan de hand van een (historische) vertelling nieuwe inzichten te 

verschaffen over hoe mensen met elkaar omgaan, meer inzicht te geven in culturen en hoe over elkaar 

gedacht wordt. 

 

  

 
164 De interventie NADIA is overigens niet door Fonds ZOZ ondersteund.  
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Overeenkomstige uitgangspunten 
Wat de interventies met elkaar gemeen hebben is dat zij gaan over de plek die mensen innemen in de 

samenleving. Alle interventies hebben direct of indirect tot doel om het gevoel van marginalisatie, 

uitsluiting, discriminatie en racisme tegen te gaan of om te tonen hoe deze mechanismen werken in 

de samenleving en tot welke gevolgen dit kan leiden. Hoe deze onderwerpen aan bod komen verschilt 

dus per interventie. In de interventies die expliciet over radicalisering gaan, wordt getoond hoe sociale 

uitsluiting, discriminatie en marginalisering een rol spelen in het radicaliseringsproces. Interventies 

zoals Back to Back, Toen ma naar Mars vertrok, Leo Africanus, Count me In en Dreamocracy zijn erop 

gericht om vooroordelen over verschillende groepen weg te nemen en zo sociale uitsluiting en 

marginalisatie in de samenleving te voorkomen. Ook verschilt de setting waarbinnen deze 

onderwerpen aan bod komen. In een aantal interventies, bedoeld voor scholieren, is ervoor gekozen 

om in een schoolsetting onderwerpen ter sprake te laten komen. Bij andere interventies worden 

hedendaagse vraagstukken in een historisch perspectief geplaatst. Zo staat in Leo Africanus vertelling 

over Hasan El Wazzan centraal waarmee parallellen naar het heden worden getrokken. 

Behalve uitsluiting, marginalisatie, discriminatie en racisme komen er ook andere onderwerpen aan 

bod. In interventies als Kinderen van Aleppo, Leo Africanus en Dreamocracy is aandacht voor politieke 

gebeurtenissen en trends in de wereld waarbij vaak getracht wordt om onjuiste beeldvorming te 

bestrijden. Tot slot zijn thema’s als een gebrek aan mogelijkheden, kansenongelijkheid en armoede 

thema’s die aan bod komen in voorstellingen als Toen ma naar Mars vertrok, Groeten Terug! en NADIA. 

Deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze betrekking hebben op hoe de deelnemers zich 

verhouden ten opzichte van anderen en tot de maatschappij.  

 

Expliciet versus impliciet 
In lang niet alle interventies wordt radicalisering of extremisme expliciet behandeld. Desondanks 

kunnen ook deze interventies een bijdrage leveren aan het vergroten van de weerbaarheid waarmee 

individuen gewapend zijn tegen radicale en extremistische boodschappen. We verwachten echter dat 

interventies die radicalisering en extremisme expliciet behandelen effectiever zullen zijn als 

instrument tegen radicalisering en extremisme. Reden hiervoor is dat, los van de werking en behaalde 

effecten, deze interventies thema’s als radicalisering en extremisme bespreekbaar maken. Deze 

interventies kunnen daarmee ook leiden tot dialoog, vergroting van de kennis en uitwisseling van 

ideeën. Dit kan als een belangrijk neveneffect beschouwd worden. Bij de interventies die radicalisering 

en extremisme impliciet behandelen zijn de opbrengsten indirect gerelateerd aan radicalisering. Zo is 

bijvoorbeeld bij Dreamocracy de gedachte dat deelnemers aan de interventie een beter begrip krijgen 

van het democratisch systeem en welke verantwoordelijkheid zij daar zelf in hebben. Dit zou op zijn 

beurt moeten leiden tot individuen die weerbaarder zijn tegen ondemocratische ideologieën 

waaronder extreem-links, -rechts en extremistisch gedachtegoed. Het fenomeen radicalisering komt 

echter niet aan de orde. Ook zien we dat in interventies die over radicalisering gaan, in de 

voorbereidende lesbrief en het nagesprek aandacht wordt geschonken aan de definitie, betekenis en 

processen die tot radicalisering leiden. Daarmee zorgen deze interventies ook voor meer kennis over 

het onderwerp wat op zichzelf kan leiden tot het weerleggen van onjuiste (geromantiseerde) 

beeldvorming. 

 

Conclusie 
Concluderend kan gesteld worden dat hoewel de interventies verschillen qua opzet en inhoud, er ook 

opvallende overeenkomsten zijn. In de interventies staat de plek van individuen in de samenleving 

centraal. Daarbij gaan veel interventies over uitsluiting, marginalisering, discriminatie, 

kansenongelijkheid en armoede, maar ook verschillen tussen groepen (op basis van herkomst en/of 
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religie) is een wederkerend onderwerp dat behandeld wordt. Van al deze onderwerpen is op basis van 

de literatuur bekend dat zij een rol kunnen spelen in het radicaliseringsproces en een oorzaak of 

triggerfactor vormen. Vanzelfsprekend worden er verschillende perspectieven gekozen om dit ter 

sprake te brengen. Veel interventies spelen zich af in een herkenbare setting waarmee deelnemers de 

gespeelde gebeurtenissen kunnen relateren aan hun eigen leven. De uitkomsten van de meta-

evaluatie wijzen erop dat alle besproken interventies relevante onderwerpen behandelen en daarmee 

mogelijk effectief zijn in de voorkoming van radicalisering. Het blijft echter de vraag in hoeverre het 

direct of indirect behandelen van radicalisering als thema meer of minder effect heeft. Interventies die 

radicalisering en extremisme expliciet behandelen lijken in potentie effectiever omdat zij het 

kennisfundament vergroten en deze onderwerpen ter sprake brengen. 
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5. Veronderstelde mechanismen 
 

In het voorgaande hoofdstuk is gekeken naar de doelen. In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe de makers 

van de interventie verwachten dat de doelen behaald worden. De vraag ‘door welke werkzame 

elementen worden deze doelen bereikt?’ staat daarbij centraal. Tijdens de evaluaties hebben de 

evaluatoren aan de makers gevraagd wat zij verwachten dat de werkzame mechanismen binnen hun 

interventies zijn.165 In dit hoofdstuk wordt op een overstijgend niveau gekeken naar welke 

veronderstelde mechanismen er benoemd zijn, waar deze op gericht zijn en in hoeverre deze 

aansluiten bij de in de literatuur benoemde doelen die bijdragen aan weerbaarheid. In de bijlage bij 

hoofdstuk 5 is een beschrijving van de mechanismen per interventie opgenomen. 

 

De evaluatoren hebben op basis van interviews met de makers via verandertheorieën (theory of 

change) aan de interventie onderliggende aannames over de werkzame mechanismen ontrafeld. Deze 

veronderstelde mechanismen geven inzicht in de onderliggende doelen die misschien niet expliciet in 

de interventiebeschrijving staan opgenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gaat om 

veronderstellingen van de makers van de initiatieven. In hoofdstuk 8 zal bekeken worden in hoeverre 

deze mechanismen ook daadwerkelijk tot de gewenste resultaten hebben geleid. 

In totaal zijn binnen de zeven interventies (zie voetnoot 106) 40 veronderstelde mechanismen 

benoemd. Deze mechanismen zijn onderverdeeld naar de verschillende beoogde uitkomsten. De 

meeste mechanismen hebben betrekking op het leggen van verbinding (16 mechanismen) en het 

vergroten van de individuele weerbaarheid (12 mechanismen). Dit zijn de twee focuspunten waarvan 

uit de literatuur bekend is dat het aannemelijk is dat dit bijdraagt aan de preventie van radicalisering. 

Daarnaast is er een aantal mechanismen benoemd dat gericht is op ‘identiteitsvorming, erkenning en 

inclusie’ (6) en op ‘bewustwording’ (6). Vervolgens worden de veronderstelde mechanismen 

opgesomd maar daarna per soort mechanisme een analyse. Achter de stelling staat de afkorting van 

de interventie waarbinnen dit mechanisme is benoemd, genoteerd. 

 

Veronderstelde mechanismen verbinding 
1. Versterken van verbinding door te roddelen, zodoende nieuwsgierigheid opwerken waardoor 

leerlingen gemotiveerd worden kennis te maken met de verhalen en personen. (Back to Back) 

2. Door het delen van een persoonlijk verhaal ontstaat ruimte voor herkenning, ruimte voor 

verbinding en positieve houding t.o.v. anderen. (Back to Back) 

3. Via de voorstelling worden stereotypen weerlegd, hierdoor ontstaat een genuanceerder beeld 

over de ander wat mogelijk leidt tot verbinding. (Count me In) 

4. In de voorstelling staat interetnisch contact centraal, daarbij worden de acteurs als ‘peers’ 

gezien. Hierdoor ontstaat extended contact wat leidt tot positievere attitudes over ‘anderen’ 

onder deelnemers. (Count me In) 

5. Door gesprekken buiten de wijk komen de jongeren de wijk uit en ervaren zij dat er met 

respect naar hen wordt geluisterd. Hierdoor ontstaat verbinding met anderen buiten de 

eigen groep. (Groeten Terug!) 

6. Verbinding door publiek een completer beeld geven door een tegengeluid tegen het 

narratief van conflict (met conflict wordt bedoeld: radicalisering/criminaliteit). (Toen ma naar 

Mars vertrok) 

 
165 Dit geldt niet voor de interventies NADIA en Jihad de Voorstelling, bij deze twee interventies, die als eerst 
zijn verschenen, is een andere werkwijze gehanteerd. Bij de evaluaties van deze interventies is geen interview 
met de maker afgenomen. Om deze reden zijn er voor deze twee interventies geen veronderstelde 
mechanismen opgenomen. 
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7. Verbinding in de zaal creëren door een verhaal te vertellen over ouderschap waarin alle 

groepen zich kunnen herkennen. (Toen ma naar Mars vertrok) 

8. Verbinding binnen Marokkaanse gemeenschap vergroten door herkenning van gedeelde 

geschiedenis. (Toen ma naar Mars vertrok) 

9. Verbinding alle groepen door herkenning van universele thema’s. (Toen ma naar Mars 

vertrok) 

10. Verbinding niet-Marokkaanse groepen/Marokkaanse gemeenschap door het bieden van een 

tegengeluid tegen het narratief van conflict/karikatuur. (Toen ma naar Mars vertrok) 

11. Verbinding tussen vluchtelingen en maatschappij door een completer beeld te geven van de 

beeldvorming van vluchtelingen. (Kinderen van Aleppo) 

12. Verbinding tussen vluchtelingen en maatschappij door oorlog een menselijk gezicht te geven 

(en situaties herkenbaar te maken). (Kinderen van Aleppo) 

13. Verbinding door opwekken van empathie en reflectie voor de hoofdrolspelers in de 

voorstelling en wat zij meemaken. (Kinderen van Aleppo) 

14. Verbinding vergroten door via historische vertellingen publiek inzicht te geven in de 

nuance/gelaagdheid van de geschiedenis. Als gevolg daarvan worden tegenstellingen tussen 

groepen afgezwakt. (Leo Africanus) 

15. Verbinding vergroten tussen groepen (in het bijzonder Katholicisme en Islam) door 

vermenging in het verleden te laten zien. Hierdoor krijgt het publiek inzicht in de gelaagdheid 

van identiteiten en vermindert de harde tegenstelling van wij versus zij. (Leo Africanus)  

16. Verbinding tussen publiek vergroten door het hebben van een gedeelde ervaring van mooie 

muziek beluisteren in het theater. (Leo Africanus) 

 

Bij de veronderstelde mechanismen die op verbinding gericht zijn, valt in de eerste plaats op dat wordt 

beoogd om een verandering van de bestaande beeldvorming tot stand te brengen. Veelal trachten de 

makers om met de theatervoorstelling negatieve beeldvorming en stereotypen te doorbreken. Het 

idee is dat veel mensen een onvolledig of onjuist beeld hebben van ‘de ander’. Daarbij ontstaat er een 

gebrek aan contact tussen groepen, bijvoorbeeld op basis van vooroordelen. Met de interventies 

trachten makers de deelnemers te doen inzien wat de overeenkomsten tussen groepen zijn of waarom 

bepaalde keuzes gemaakt worden. De deelnemers wordt via de interventie een ander perspectief 

geboden. Herkenning op basis van universele principes en thema’s speelt hier een belangrijke rol in. 

Bijvoorbeeld het ouderschap en de liefde. Het opwekken van empathie is daarbij een belangrijk 

mechanisme. Wanneer de deelnemers empathie hebben voor de hoofdrolspeler(s) dan kunnen zij zich 

in hen verplaatsen en ontstaat er positieve beeldvorming op basis van overeenkomsten. Deze 

overeenkomsten kunnen vervolgens de basis vormen voor verbinding tussen mensen van verschillen 

groepen. Een andere gedachte is dat het inzetten van ‘peers’ en humor leidt tot het effectiever 

overbrengen van boodschappen. Naast het feit dat er wordt getracht om verbinding te bewerkstelligen 

via het vertellen van verhalen, wordt er ook gemikt op het bewerkstelligen van verbinding via het 

beleven van een gedeelde ervaring door de fysieke ervaring van de interventie. 

 

Veronderstelde mechanismen weerbaarheid 
1. Vergroten van weerbaarheid door het aanbieden van nieuwe/verschillende perspectieven: 

kennismaken met het verhaal van de Taino indianen stimuleert het denken in grijstinten. (Back 

to Back) 

2. Confrontatie met de eigen geschiedenis leidt tot acceptatie van andere perspectieven. (Back 

to Back) 
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3. Door het delen van een persoonlijk verhaal ontstaat ruimte voor confrontatie met 

vooroordelen en kwetsbaarheid. Als gevolg daarvan neemt de weerbaarheid toe door een 

positievere houding. (Back to Back) 

4. Tijdens de voorstelling worden impliciet sociale normen uitgedragen (m.b.t. discriminatie) 

doordat deze boodschap wordt overgedragen door ‘peers’ leidt dit tot gedragsverandering. 

(Count me In) 

5. Door verhalen met een tegengesteld perspectief te presenteren krijgen deelnemers meer 

begrip voor verschillen, dit leidt tot denken in grijstinten en zelfreflectie. (Count me In) 

6. Door scènes uit de voorstelling met deelnemers na te spelen, leren zij hoe ze zelf zouden 

reageren en krijgen zij spelenderwijs een handelingsperspectief aangedragen. (Count me In) 

7. Leerlingen worden zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid die zij zelf innemen in het 

democratisch systeem dit leidt tot zelfreflectie, kritisch denkvermogen in het dagelijks leven. 

(Dreamocracy) 

8. De persoonlijke verhalen van jongeren uit het Midden-Oosten die ondanks tegenslag 

doorgaan inspireert jongeren om niet bij de pakken neer te gaan zitten en zich te mobiliseren 

om iets van hun eigen leven te maken. (Groeten Terug!) 

9. Door gesprekken buiten de wijk te organiseren komen deelnemers de wijk uit en bouwen zij 

contacten op met buiten de eigen sociale groep. Als gevolg krijgen jongeren 

handelingsperspectief wat leidt tot een gevoel van empowerment. (Groeten Terug!) 

10. Vergroten weerbaarheid door taboes bespreekbaar te maken via het vertellen van een 

persoonlijk verhaal waarbij een kijkje achter de voordeur wordt gegeven. (Toen ma naar 

Mars vertrok) 

11. Weerbaarheid vergroten van vluchtelingen door het échte verhaal over de oorlog te 

vertellen, hierdoor ontstaat een positieve identiteit wat vluchtelingen het gevoel geeft 

erkend te worden. (Kinderen van Aleppo) 

12. Weerbaarheid vergroten door actuele en maatschappelijke problemen in een historische 

context te kunnen plaatsen. (Leo Africanus) 

 

Waar de mechanismen gericht op verbinding vooral betrekking hebben op het perspectief en de 

beeldvorming, wordt met mechanismen gericht op weerbaarheid beoogd om een 

gedragsverandering bij een individu te bewerkstelligen. Bij de mechanismen die moeten leiden tot 

verbinding is het opwekken van empathie een belangrijke vereiste. Bij de mechanismen gericht op de 

individuele weerbaarheid is het belangrijk dat de deelnemers zich identificeren met de 

hoofdrolspelers. Op deze manier, zo verwachten de makers, kunnen de interventies leiden tot 

confrontatie met de eigen vooroordelen wat leidt tot zelfreflectie en mogelijk gedragsverandering. 

Als gevolg van dit inzicht kunnen deelnemers leren om personen en situaties anders te beoordelen 

dan hoe zij dit voorheen misschien gedaan hadden. In een aantal interventies wil men de deelnemers 

meer en nieuwe handelingsperspectieven geven. Bijvoorbeeld door met hen de wijk uit te gaan om 

zodoende nieuwe contacten te leggen of door jongeren te inspireren via verhalen van anderen. 

Tevens hopen de makers de deelnemers inzicht te geven in hun eigen verantwoordelijkheden binnen 

de maatschappij en hen bewust te maken van het systeem waarin we leven. 

 

Veronderstelde mechanismen identiteitsvorming, erkenning en inclusie 

1. Positieve identiteitsvorming (onder de Marokkaanse gemeenschap en andere 

migrantengroepen) door het beeld te geven dat zij onderdeel zijn van een positief verhaal 

(Toen ma naar Mars vertrok). 

2. Positievere identiteitsvorming door de karikatuur (van jezelf) te doorbreken door het delen 

van een positief verhaal (Toen ma naar Mars vertrok). 
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3. Positieve identiteitsvorming benoemen door vanuit het vertelde verhaal een gevoel van trots 

tot stand te brengen (Toen ma naar Mars vertrok) 

4. Positieve identiteitsvorming van mensen die zich verbonden voelen met de Andalusische 

achtergrond door (h)erkenning van de culturele achtergrond door het creëren van muzikale 

herkenningspunten en het tot leven brengen van Andalusische muziek. (Leo Africanus) 

5. Vergroten van trots voor de eigen (Andalusische) achtergrond door erkenning van de 

culturele achtergrond doordat de muziek/cultuur in het theater vertoond wordt. (Leo 

Africanus) 

6. Gevoel van inclusie bevorderen doordat theatermaker (behorende tot een 

minderheidsgroep) een podium krijgt om het verhaal te vertellen, voelt dit als 

erkenning/bestaansrecht binnen groep. (Kva) 

 

Behalve verbinding en weerbaarheid, heeft een deel van de veronderstelde mechanismen betrekking 

op identiteitsvorming, erkenning van inclusie. Indirect wordt met deze mechanismen ook een 

bijdrage aan de weerbaarheid beoogd. Zo hopen de makers dat mensen die zich herkennen in de 

interventies een gevoel van trots en erkenning krijgen doordat er aandacht is voor hun verhaal. Het 

versterken van deze gevoelens kan het gevoel van uitsluiting en marginalisering in de maatschappij 

voorkomen. Het gaat hierbij vaak om mensen met een migratieachtergrond zoals Syrische 

vluchtelingen of Marokkaanse Nederlanders.  

 

Veronderstelde mechanismen bewustwording 

1. Door middel van persoonlijke verhalen kennismaken met het leven in een dictatuur ontstaat 

herwaardering voor het democratisch systeem. (Dreamocracy) 

2. Via opdrachten (stemfraude) en verhalen worden leerlingen geconfronteerd met hun 

verantwoordelijkheid bij het in stand houden van democratie.  (Dreamocracy) 

3. Door echte verhalen over de oorlog (in Syrië) worden jongeren gechoqueerd en ontstaat het 

besef van propaganda. (Groeten Terug!) 

4. Door echte verhalen over de oorlog (in Syrië) ontstaat het besef hoe ingrijpend oorlog is en 

worden jongeren geraakt en ontstaat het besef hoe hard de realiteit is. (Groeten Terug!) 

5. Bewustwording rondom fragiliteit van de democratie door inzichtelijk maken van de strijd die 

hiervoor gevoerd is (in Syrië) en welke gevolgen dit heeft gehad. (Kinderen van Aleppo) 

6. Bewustwording door een alternatief perspectief aan te bieden waaruit blijkt dat de lokale 

bevolking niet op hulp zit te wachten. (Kinderen van Aleppo) 

 

Tot slot onderscheiden we een zestal mechanismen die beogen de bewustwording van het eigen 

handelen en denken onder deelnemers te stimuleren. Deze mechanismen zijn niet direct te linken aan 

weerbaarheid of verbinding, maar beogen voornamelijk om een ander perspectief te bieden. Nieuwe 

perspectieven kunnen vervolgens leiden tot meer begrip voor andere groepen in de samenleving. De 

mechanismen binnen dit thema hebben betrekking op het democratisch systeem, gepropageerde 

beelden en geromantiseerde beeldvorming (over oorlog) doorbreken. 

 

Het valt op dat er een groot aantal veronderstelde mechanismen bestaat per interventie. Sommige 

onderdelen van de interventie kunnen in de ogen van de makers op verschillende manieren werken. 

Zoals eerder in hoofdstuk 3 is beschreven, zijn er verschillende doelen voor verschillende groepen in 

het publiek geformuleerd. Zo kan een voorstelling voor iemand met een migratieachtergrond anders 

beleefd worden dan iemand zonder migratieachtergrond. Dit zien we ook terug in de veronderstelde 

mechanismen. In de bijlage bij hoofdstuk 3 is een tabel opgenomen waarbij de doelen van de 

interventie naast de veronderstelde mechanismen zijn geplaatst (zie tabel b3.1). Uit deze tabel komt 
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naar voren dat interventies op verschillende niveaus beogen te werken en voor verschillende delen 

van het publiek tot verschillende effecten dienen te leiden. Zo kan een verhaal over een Marokkaanse 

familie bij iemand met een Marokkaanse achtergrond leiden tot een gevoel van trots en inclusie en 

zodoende de weerbaarheid vergroten. Terwijl ditzelfde verhaal bij iemand met een niet-Marokkaanse 

achtergrond tot nieuwe perspectieven, begrip en daarmee meer verbinding in de samenleving kan 

leiden. Behalve verbinden en weerbaarheid beogen de interventies ook impact te hebben op het 

bewustzijn, identiteitsvorming en het gevoel ergens bij te horen. Een wederkerend element is het 

inzetten van verhalen. Interventiemakers benoemen daarbij persoonlijke en ‘echte’ verhalen die tot 

nieuwe inzichten dienen te leiden. Andere belangrijke elementen in de interventies berusten op 

zelfreflectie en het tonen van nieuwe perspectieven. 

Op basis van de veronderstelde mechanismen is het niet mogelijk om te zeggen in hoeverre de 

interventies een effectief instrument vormen. De mechanismen geven in de eerste plaats inzicht in 

achterliggende aannames van de ontwikkelaars van de interventie. Daarbij zien we dat de 

veronderstelde mechanismen overeenkomen met de gestelde doelen. Dit vormt op zichzelf een 

belangrijke voorwaarde voor een effectieve interventie. Immers, wanneer de doelen niet 

overeenkomen met de veronderstelde mechanismen, wordt de kans klein dat het interventie tot de 

gewenste effecten leidt. Uit de analyse blijkt, net zoals bij het beschrijven van de doelen, dat makers 

er rekening mee houden dat elementen van de interventies tot verschillende uitkomsten komen leiden 

afhankelijk van achtergrondkenmerken van het publiek. In hoofdstuk 5 is onderzocht tot welke 

effecten de interventies leiden en in hoeverre dit overeenkomt met de veronderstelde mechanismen.  
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6. Deelnemers (publiek) 
 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het beoogde publiek van de interventie, in hoeverre dit publiek 

bereikt wordt en of het gekozen publiek op basis van wat er bekend is uit de literatuur relevant is 

voor interventies gericht op de preventie van radicalisering. In de bijlage bij hoofdstuk 6 is een 

uitgebreide beschrijving per interventie opgenomen. 

 

Wat is er bekend uit de literatuur? 
Uit de literatuur komt geen eenduidig beeld naar voren van de relevante doelgroepen waar culturele 

interventies in deze context zich op zouden moeten richten (zie ook deel 1, hoofdstuk 1 en 2). 

Afhankelijk van het doel kunnen er verschillende soorten publiek beoogd worden. Wanneer het doel 

is om verbinding in de samenleving te versterken dan kan ernaar gestreefd worden om een zo divers 

mogelijk publiek aan te spreken, zowel qua leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. Het doel is immers 

om groepen meer inzicht in elkaar te laten krijgen waardoor het wij-zij denken verkleind wordt. Indien 

het doel is om radicalisering te voorkomen en de weerbaarheid te vergroten, is het belangrijk dat 

deelnemers bereikt worden voordat het radicaliseringsproces voltooid is. Gezien de leeftijd van in het 

verleden geradicaliseerde personen (18 t/m 30 jaar), is het logisch om interventies te richten op alle 

jongeren (ruim) onder de 18. Ook de variabelen opleiding en geslacht zijn niet eenduidig. Personen die 

in het verleden radicaliseerden waren zowel laag- als hoogopgeleid en het laatste decennium 

radicaliseerden behalve mannen ook steeds meer vrouwen. Afhankelijk van het soort extremisme dat 

behandeld wordt, kan eventueel ook de herkomst of geloofsovertuiging van het beoogde publiek een 

rol spelen. Tot slot zijn er ook aanwijzingen dat interventies effectiever zijn als zij opgevoerd worden 

voor een intrinsiek geïnteresseerd en gemotiveerd publiek, waarbij de inhoud aansluit op persoonlijke 

interesses en gericht is op sociale groepen of familieverbanden. Desondanks lijkt het logisch om 

interventies die dienen bij te dragen aan de preventie van radicalisering, te richten op jongeren met 

verschillende achtergronden. Op deze manier worden zowel jongeren bereikt die kwetsbaar zijn en 

open staan voor radicale boodschappen, als personen uit verschillende groepen die via de interventie 

meer inzicht krijgen in andere belevingswerelden. Daarbij zijn jongeren vaak nog in de vormende fase 

en staan zij open voor andere ideeën.  

 

6. 1 Doelgroep, beoogd en bereikt  

Bij het analyseren van de doelgroep wordt specifiek gekeken naar wie de makers van de interventies 

willen bereiken en in hoeverre dit in de praktijk ook gerealiseerd is. Vervolgens is onderzocht in 

hoeverre verwacht kan worden dat de interventie effectief is in de preventie van radicalisering op basis 

van deze doelgroep Om beeld te krijgen van de verschillen en overeenkomsten tussen de negen 

interventies, is in tabel 6.1 een overzicht gegeven.  
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Tabel 6.1: overzicht beoogde en bereikte doelgroep per culturele interventie 

Interventie Beoogde doelgroep Bereikte doelgroep Verwachte effectiviteit o.b.v. 

doelgroep  

Back to back Leerlingen VO, alle niveaus en 

achtergronden 

Geen gegevens beschikbaar. 

Afname interventie via 

scholen. Vermoedelijk wordt 

de beoogde doelgroep bereikt 

Mogelijk effectief voor zowel 

weerbaarheid en verbinding 

Count me in Leerlingen vanaf de derde 

klassen van het speciaal 

onderwijs cluster 4, po, vmbo, 

havo, vwo en mbo met 

verschillende achtergrond 

Geen gegevens beschikbaar. 

Afname interventie via 

scholen. Vermoedelijk wordt 

de beoogde doelgroep bereikt 

Mogelijk effectief voor zowel 

weerbaarheid en verbinding 

Dreamocracy Leerlingen VO, alle niveaus, po 

groep 7 en 8.  Getest op het 

mbo 

Geen gegevens beschikbaar. 

Op basis van evaluatie lijkt het 

bereik overeen te komen met 

beoogde doelgroep 

Mogelijk effectief voor zowel 

weerbaarheid en verbinding 

Groeten 

Terug! 

Jongeren uit de buurt van het 

buurthuis (leeftijd 13-20 jaar) 

die mogelijk vatbaar zijn voor 

radicale ideeën 

Gaandeweg is de aanpak 

aangepast om de juiste 

doelgroep te bereiken. 

Groeten Terug! Is een zeer 

kleinschalige maar intensieve 

interventie 

Voornamelijk voor het 

vergroten van weerbaarheid. 

In mindere mate voor het 

maken van verbinding 

Jihad de 

Voorstelling 

Leerlingen vo+mbo en regulier 

publiek. Doelstelling: minimaal 

bereik van 10.000 scholieren 

(leeftijd 14 t/m 19 jaar) 

verdeeld over niveaus 

131x opgevoerd voor 35.909 

leerlingen. Beoogde doelgroep 

is ruimschoots bereikt. Er is 

niet bekend in hoeverre een 

regulier publiek bereikt is 

Mogelijk effectief voor zowel 

weerbaarheid en verbinding 

Kinderen van 

Aleppo 

Studenten HO (17-25 jaar) en 

regulier theaterpubliek, 

diverse achtergronden 

Geen duidelijke gegevens 

beschikbaar. Deelnemers 

evaluatie waren ouder dan 

beoogde doelgroep (gem 38 jr) 

Met name voor het maken van 

verbinding. In mindere mate 

voor het vergroten van de 

weerbaarheid 

Leo Africanus Leerlingen VO, alle leeftijden, 

niveaus en achtergronden 

Groter bereik dan verwacht. 

Daarmee lijkt de beoogde 

doelgroep ook bereikt te zijn 

Mogelijk effectief voor zowel 

weerbaarheid en verbinding 

NADIA Leerlingen vanaf 12 jaar van 

alle niveaus en achtergronden 

84x opgevoerd voor 2.113 

leerlingen van verschillende 

niveaus en leeftijden 

Mogelijk effectief voor zowel 

weerbaarheid en verbinding 

Toen ma naar 

Mars vertrok 

Families met een 

Marokkaanse 

migratieachtergrond i.c.m. 

regulier theaterpubliek 

11x opgevoerd voor ca. 7.000 

personen. Zowel publiek met 

als zonder migratie-

achtergrond. Vermoedelijk 

oververtegenwoordiging hoger 

opgeleiden en vrouwen 

Met name voor het maken van 

verbinding. In mindere mate 

voor het vergroten van de 

weerbaarheid 

 

Relevantie van de beoogde deelnemers 
Een aantal zaken valt op wanneer op meta-niveau wordt gekeken naar het publiek van de interventies. 

Alle interventies zijn op basis van de doelgroep mogelijk effectief als instrument tegen radicalisering. 

Zoals eerder benoemd, is op basis van de literatuur geen precieze doelgroep vast te stellen. Dit zorgt 

ervoor dat afhankelijk van het doel beargumenteerd kan worden dat juist een zo breed mogelijk 

publiek bereikt moet worden of dat er juist specifiek gefocust moet worden op jongeren die in de 

vormende fase zitten. Ook kan de keuze gemaakt worden om te focussen op jongeren met bepaalde 
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achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld risicojongeren) of alle jongeren. Dit onderscheid zien we ook 

terug in de negen interventies.  Zeven van de negen interventies zijn gericht op jongeren die in de 

vormende fase zitten. De verwachting is dan ook dat deze interventies effectiever zijn voor deze 

doelgroep dan voor een oudere doelgroep die al een eigen beeld heeft van hoe de wereld in elkaar zit. 

Een kanttekening hierbij is dat vanuit de literatuur ook bekend is dat interventies voornamelijk 

effectief zijn wanneer deelnemers intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te doen. Dit is de vraag bij 

interventies gericht op scholieren. Leerlingen worden vanuit school verplicht om deel te nemen aan 

de interventies. De opzet van de interventie is daarom van groot belang. Lukt het om de deelnemers 

binnen de interventies te enthousiasmeren en interesseren waardoor ze actief meedoen?  

 

Scholieren als doelgroep 
Zeven van de negen interventies zijn bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van alle 

leeftijden en niveaus, soms in combinatie met leerlingen van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs, het 

mbo of speciaal onderwijs. Van deze interventies worden er zes via scholen uitgevoerd. Dit betekent 

dat deze interventies door de scholen afgenomen worden waarbij vaak klassikaal aan de interventies 

deelgenomen wordt. De zes interventies die via scholen uitgevoerd worden (Back to Back, Count me 

In, Dreamocracy, Jihad de Voorstelling, Leo Africanus en NADIA) richten zich specifiek op jongeren met 

verschillende achtergrondkenmerken. Hier wordt bewust voor gekozen, omdat makers verwachten 

dat op deze manier zowel de weerbaarheid vergroot kan worden als verbinding versterkt kan worden 

(zie ook het voorgaande hoofdstuk. Dit laatste gebeurt door groepen met verschillende achtergronden 

met elkaar in contact brengen. Dit kan een belangrijke factor zijn bij het versterken van verbinding 

tussen groepen in de samenleving. Wanneer personen inzicht krijgen in de belevingswereld van 

mensen die tot een andere sociale groep behoren, dan kan dit het denken in wij-zij tegenstellingen 

verminderen en het denken in grijstinten bevorderen. Ook kan dit leiden tot overbruggend contact 

waarbij er interactie plaatsvindt tussen mensen uit verschillende groepen. De interventie Groeten 

Terug! is specifiek bedoeld voor risicojongeren met een migratieachtergrond in een specifieke wijk. 

Deze interventie is eveneens primair gericht op het vergroten van de weerbaarheid en secundair op 

verbinding. 

Op basis van het beoogde en behaalde bereik kan gesteld worden dat de interventies die via scholen 

zijn uitgevoerd erg succesvol zijn om de beoogde doelgroep te bereiken. Bij Groeten Terug! bleek dit 

minder eenvoudig. Gedurende de uitvoering van de interventie bleek dat de doelgroep die 

aangesproken werd, niet overeenkwam met de doelstellingen van de interventie. De personen die 

bereikt werden, waren ouder dan beoogd en leken niet gevoelig voor radicalisering. Zij hadden vaak al 

een afgeronde opleiding en hadden de vormende fase al doorgemaakt. Tijdens de uitvoering van de 

interventie is er daarom voor gekozen om een jongere doelgroep aan te spreken. Dit betrof jongeren 

in de leeftijdscategorie tussen de 13 en 20 jaar die afkomstig waren uit een specifiek wijk. Veel van de 

deelnemers hadden een migratieachtergrond. Het is niet duidelijk hoeveel jongeren precies aan 

Groeten Terug! hebben deelgenomen. 

 

  



Deel 2: meta-evaluatie 

86 
 

Een breder publiek als doelgroep 
De interventies Kinderen van Aleppo en Toen ma naar Mars vertrok zijn niet voor jongeren bedoeld, 

maar voor een meer algemeen breed publiek. Zo is Kinderen van Aleppo bedoeld voor studenten in 

het hoger onderwijs en is de andere voorstelling een familievoorstelling. De maker verwacht dat 

Kinderen van Aleppo ook mensen die als vluchteling naar Nederland zal aanspreken. Toen Ma naars 

Mars vertrok is naast een regulier publiek, bedoeld voor de Marokkaanse gemeenschap. Deze 

interventies zijn voorstellingen die in reguliere theaters worden opgevoerd. Uit de evaluaties komt 

naar voren dat deze interventies een relatief oud publiek trekken en het niet altijd lukt om de beoogde 

doelgroep te bereiken. Zo lijken voornamelijk reguliere theaterbezoekers op de interventies af te 

komen. Dit hoeft echter geen probleem voor de effectiviteit te zijn. We verwachten wel dat, gezien de 

leeftijd van de bezoekers, deze interventies minder effect zullen hebben op het vergroten van de 

weerbaarheid. Tevens bezoekers van deze interventies veelal al open te staan voor andere culturen 

en interesse te hebben in anderen. Dit leidt tot de vraag of deze interventies op het juiste publiek 

gericht zijn. Hoewel het publiek tijdens de voorstellingen in aanraking komt met nieuwe perspectieven 

en verhalen, is het de vraag in hoeverre dit tot meer verbinding in de samenleving leidt. De bezoekers 

stonden immers vaak al open voor anderen. 

 

Conclusie 
Zoals eerder opgemerkt sluiten alle interventies aan bij de beoogde doelgroep voor effectieve 

instrumenten tegen radicalisering. De definitie van de doelgroep is echter zo breed dat dit al snel het 

geval is. Tegelijkertijd kan niet enkel op basis van de beoogde en bereikte doelgroep gesteld worden 

of een interventie effectief is of niet. Het belangrijkste voor de werking van de interventie blijft de 

manier waarop deze uitgevoerd wordt en in hoeverre (een aanzet tot) gedragsverandering bij de 

deelnemers wordt bereikt. De doelgroep die benaderd wordt, vormt slechts een klein onderdeel van 

de werking van de interventies. Dat deze interventies qua doelgroep en bereik goed opgezet zijn, wil 

nog niet zeggen dat dit in de praktijk ook effectief is. Daarvoor is simpelweg nog niet genoeg bekend 

over de werking van de interventies en voor welke doelgroepen dit effectief is. Het is bijvoorbeeld de 

vraag tot welke resultaten de interventies leiden bij leerlingen van verschillende opleidingsniveaus, 

woongebieden en herkomst. De effectiviteit van de interventies hangt dus af van de inhoud en opzet 

van de interventie. In hoofdstuk 7 en 8 wordt verder ingegaan op deze vragen.  
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7. Uitvoering en technieken 
 
In dit hoofdstuk staat de manier waarop de interventies uitgevoerd worden en de technieken die 

daarbij gebruikt worden centraal. Eerst benoemen we wat, op basis van de literatuur, mogelijk 

effectief is bij dit soort interventies. Vervolgens analyseren we welke technieken in de interventies 

ingezet zijn. In de bijlage bij hoofdstuk 7 staat per interventie een beschrijving gegeven van de 

manier van uitvoering en ingezette technieken. 

 

Wat is er bekend uit de literatuur? 
Er bestaat een aantal factoren waarvan bekend is dat zij bijdraagt aan de effectiviteit van culturele 

interventies. Ten eerste is het belangrijk dat de uitvoerders van de interventie over genoeg kwaliteiten 

beschikken. Daarnaast is bekend dat interventies effectiever zijn wanneer deelnemers zich met de 

uitvoerders kunnen identificeren en wanneer deelnemers actief deelnemen. Een interactieve 

component is daarvoor een vereiste. Voor actieve deelname is het belangrijk dat interventies in een 

kleine setting en in een veilige en vertrouwde omgeving worden uitgevoerd.  

Om de effectiviteit van een interventie te vergroten, kunnen verschillende technieken gebruikt 

worden. De theorie bestaat dat het aanleren van kennis effectiever is via storytelling (verhalen) dan 

via reguliere lesmethoden. In het verlengde hiervan kan theatre in education (TIE) ingezet worden. Dat 

is een werkwijze waarbij een team van getrainde en ervaren acteurs/leraren een (theater)programma 

voorbereidt dat op school in de klas wordt uitgevoerd. Een andere techniek is het aanbieden van 

Ideologically challenging education (ICE) waarbij het denken in wij-zij tegenstellingen wordt 

tegengegaan door het publiek kennis te laten maken met andere ideeën.  

Veel technieken gaan uit van het principe van perspectiefwisseling. Bij perspectiefwisseling ervaart het 

publiek hoe situaties vanuit verschillende perspectieven beleefd worden. Een andere techniek is het 

creëren van extended contact, waarbij groepsleden er getuige van zijn dat één van zijn leden een 

hechte relatie heeft met iemand van een andere groep. Binnen dit hoofdstuk kijken we overigens niet 

of dit gelukt is maar of deze techniek ingezet is. We kijken dus niet naar overbruggend contact als 

uitkomst van de interventie maar als theatertechniek. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de resultaten. 

In tabel 7.1 staan de effectieve bestanddelen in deze context samengevat. In de volgende paragraaf 

wordt onderzocht in hoeverre deze bestanddelen zijn ingezet of welke andere technieken of 

uitvoeringskeuzes gemaakt zijn. 

 

Tabel 7.1: effectieve methoden culturele interventies met betrekking tot uitvoering en technieken 

Uitvoering De uitvoerders beschikken over voldoende kwaliteiten  

De interventie kent een kleinschalige component die deelname bevordert 

De interventie vindt plaats in een vertrouwde en veilige setting  

De interventie bevordert actieve participatie 

Technieken Storytelling 

Theatre in Education 

Ideologically Challenging Education 

Perspectiefwisseling 

Extended contact 

Drama(lessen) en rollenspellen 

 

  



Deel 2: meta-evaluatie 

88 
 

7.1 Uitkomsten meta-evaluatie 

Op basis van de negen evaluaties is onderzocht welke keuzes in de uitvoering zijn gemaakt en in 

hoeverre hiervan verwacht kan worden dat dit leidt tot één van de gewenste resultaten. In tabel 7.2 

staat een overzicht gegeven van manieren waarop de interventies zijn vormgegeven en de technieken 

die binnen de verschillende interventies ingezet zijn. In de laatste kolom staat een aantal 

verbeterpunten genoemd die in de evaluaties benoemd zijn. Onder de tabel wordt verder ingegaan op 

uitvoering en technieken. Daarbij wordt de opzet van de tabel gevolgd. 

Tabel 7.2: Overzicht ingezette technieken en manier van uitvoering per interventie 

Interventie Vorm en opzet Technieken Verbeterpunten 

Back to back Workshop 

(vooraf/optioneel) 

Voorstelling 

Nagesprek 

Storytelling 

Kleinschalig 

Activerend 

Theatre in education 

Perspectiefwisseling 

Onderdelen kunnen beter 

aansluiten bij beoogde effecten, 

aandacht voor ‘gewone’ 

verhalen 

Count me in Theatervoorstelling 

Nagesprek  

Storytelling 

Extended contact 

Interactief/activerend 

Theatre in education 

Dramales/rollenspel  

Veiligere setting 

Kleinschaliger 

Inbedding breder programma 

Taalgebruik/-niveau 

Dreamocracy Dag/dagdeel 

Opdrachten 

Filmpjes  

Verhalen ervarings-

deskundigen 

Storytelling 

Interactief/activerend 

Rollenspel 

Kleinschalig  

Theatre in education 

Perspectiefwisseling 

Uitleg opdrachten 

Uitkomst fraude-opdracht niet 

zoals voorzien  

Impact opdrachten niet 

duidelijk 

Groeten Terug! Persoonlijke begeleiding van 

jongeren 

Verhalen van jongeren 

Groepsgesprekken 

Uitwisseling buiten de wijk 

Gezamenlijke maaltijden 

Kleinschalig 

Interactief/activerend 

Extended contact 

Storytelling 

Uitwisselingsactiviteiten hadden 

in huidige vorm weinig impact, 

Activiteiten sloten niet altijd 

aan op interesse of vermogen 

van jongeren, Niveau discussie 

soms te hoog, Engels als 

voertaal soms een barrière 

Jihad de 

Voorstelling 

Theatervoorstelling 

Lespakket (voorbereiding en 

reflectie, lesbrief, -

instructie) 

Nagesprek in theater 

Storytelling 

Activerend 

Kleinschalig 

Nagesprek in veilige setting 

Opvolging lesinstructies 

Professionals nagesprek 

onvoldoende kwaliteiten 

Kinderen van 

Aleppo 

Theatervoorstelling 

(persoonlijke monoloog) 

Nagesprek in theater 

Storytelling -  

Leo Africanus Lesbrief 

Theatervoorstelling 

(muzikale component) 

Workshop (optioneel) 

(gebouwen- en debat-

opdracht) 

Storytelling 

Kleinschalige component 

Activerend 

Perspectiefwisseling 

Meer toelichting op 

verbindende elementen tussen 

culturen in workshop 

Relevantie opdrachten 
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Tabel 7.2: Overzicht ingezette technieken en manier van uitvoering per interventie (continuering p.90) 

Interventie Vorm en opzet Technieken Verbeterpunten 

NADIA Klassenvoorstelling 

Workshop (na afloop) 

Online community 

Lesbrief 

Storytelling 

Theatre in education 

Extended contact 

Perspectiefwisseling  

Kleinschalig 

Interactief/activerend 

Opdracht en voorstelling sloot 

niet aan op het doel 

(deradicalisering) 

Lesbrief niet correct uitgevoerd 

Sommige elementen te hoog 

niveau voor lagere opleidingen 

Toen ma naar 

Mars vertrok 

Theatervoorstelling 

Diverse media (film) 

Storytelling - 

 

Vorm en opzet  
Verschillende factoren zijn van invloed op de manier waarop de interventies zijn vormgegeven. Deze 

factoren betreffen het beoogde publiek, bereik en doel. Deze factoren hangen bovendien met elkaar 

samen. We zien binnen de onderzochte interventies een duidelijk onderscheid tussen interventies die 

via scholen zijn uitgevoerd (Back-to-Back, Count me in, Dreamocracy, Jihad de Voorstelling, Leo 

Africanus, NADIA) en de overige drie interventies (Groeten Terug!, Toen Ma naar Mars vertrok en 

Kinderen van Aleppo).  

De interventies die via scholen zijn uitgevoerd zijn vanzelfsprekend gericht op scholieren met 

verschillende achtergrondkenmerken van verschillende niveaus. In deze interventies is gekozen voor 

een opzet en vorm die jongeren aanspreekt en waarin zij zich kunnen herkennen. Veel van deze 

interventies spelen zich dan ook in een schoolsetting af. De interventies Toen ma naar Mars vertrok en 

Kinderen van Aleppo zijn reguliere theatervoorstellingen eventueel aangevuld met een nagesprek. 

Groeten Terug! wijkt qua opzet het meest van de andere interventies. Deze interventie is primair 

gericht op het versterken van de weerbaarheid van jongeren die mogelijk gevoelig zijn voor radicale 

boodschappen. Deze interventie is in vergelijking met de andere interventies zeer kleinschalig 

vormgegeven en bedoeld voor jongeren uit een specifieke wijk. De interventie wordt gekenmerkt door 

een intensieve aanpak met persoonlijke aandacht voor de jongeren, verhalen van jongeren uit het 

Midden-Oosten, groepsgesprekken, gezamenlijke maaltijden en activiteiten buiten de wijk. 

Bij een aantal interventies is het doel om een groot bereik te realiseren. Zo is de interventie Jihad de 

Voorstelling door 36.000 leerlingen bezocht. Als een interventie erop gericht is een zo groot mogelijk 

aantal mensen te bereiken, dan ligt het voor de hand om de voorstellingen vaak en voor een relatief 

groot publiek op te voeren. Dit soort interventies bestaan primair uit een voorstelling die in een theater 

worden opgevoerd waarbij een nagesprek in de zaal plaatsvindt. Op die manier kan met een relatief 

beperkt aantal uitvoeringen veel mensen bereikt worden. Dit gaat ten koste van kleinschalige en 

activerende componenten. De interventies, Kinderen van Aleppo, Toen ma naar Mars vertrok, Leo 

Africanus en Jihad de Voorstelling zijn min of meer op dezelfde wijze opgesteld. Een tweede optie is 

om de interventie te richten op een kleiner en/of specifieker publiek. Het bereik zal dan kleiner zijn of 

de interventie moet vaker opgevoerd worden wat arbeidsintensiever en daarmee duurder is. Voordeel 

van deze aanpak is dat er meer ruimte is voor activerende en kleinschalige activiteiten. Voorbeelden 

hiervan zijn Count me in en NADIA. 

Tot slot is ook het doel dat men voor ogen heeft belangrijk voor de manier waarop de interventie is 

vormgegeven. Een interventie die gericht is op het versterken van verbinding tussen verschillende 

groepen in de samenleving is erbij gebaat dat zoveel mogelijk mensen van verschillende groepen de 

voorstelling bezoeken. Interventies die zich richten op het vergroten van de individuele weerbaarheid 

en de preventie van radicalisering, zouden eerder op een specifieke groep risicojongeren gericht 

moeten zijn. Zoals uit hoofdstuk 9 bleek, hebben de meeste interventies zowel het versterken van de 

weerbaarheid als het vergroten van de verbinding in de samenleving als doel. Groeten Terug! vormt 
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hier zoals gezegd een uitzondering op. Overigens is het de vraag in hoeverre de makers van de 

interventies een specifieke doelgroep voor ogen hebben. Zij willen in de eerste plaats een kwalitatief 

goede interventie maken. 

De verschillende uitgangspunten van de interventies zijn van invloed op de manier waarop de 

interventies zijn vormgegeven. De interventies die voor scholieren bedoeld zijn, bestaan naast een 

voorstelling ook uit een workshop of nagesprek, soms in combinatie met een inleidend lesprogramma. 

In deze zin valt er het meest te spreken van een interventie. In dergelijke aanvullende programma’s 

wordt geprobeerd het publiek te activeren, participatie te bevorderen en betrokkenheid te vergroten. 

De kleinschalige component wordt op verschillende manieren vormgegeven. In een aantal interventies 

is ervoor gekozen om een nagesprek te houden met het publiek (Back to Back, Jihad de Voorstelling) 

bij andere voorstellingen wordt gekozen voor een workshop (Leo Africanus, NADIA, Dreamocracy). Op 

basis van de evaluaties kan niet gesteld worden of een workshop of nagesprek effectiever is. Dit lijkt 

ook een semantische kwestie te zijn. Wat in de ene interventie een nagesprek wordt genoemd is in de 

andere interventie een workshop. Het is dus in de eerste plaats belangrijk om te kijken naar de invulling 

van het programma rond de interventie. De doelen van de opdrachten is vaak hetzelfde, namelijk het 

in gesprek gaan met elkaar en het uitwisselen van perspectieven en opdoen van nieuwe inzichten.  

Behalve een nagesprek is binnen verschillende interventies ook een inleidend programma ontwikkeld. 

Bij de interventies Jihad de Voorstelling, Leo Africanus en NADIA krijgen de scholen vooraf een lesbrief 

aangereikt. Het is de bedoeling dat de leerlingen van een schooldocent een les krijgen gebaseerd op 

deze lesbrief. Hiermee wordt beoogd om scholieren voorkennis te geven en het gesprek vooraf op 

gang te brengen. De makers verwachten dat de lesbrief scholieren helpt de voorstelling die zij gaan 

zien in bredere context te plaatsen. Zo is de lesbrief van Jihad de Voorstelling bedoeld om begrippen 

als jihad, radicalisering en extremisme in bredere context te bespreken. Bij sommige interventies is het 

programma verdeeld in verschillende componenten waarvan een deel optioneel afgenomen kan 

worden. Zo kan Dreamocracy in een dag of dagdeel uitgevoerd worden en is de workshop voorafgaand 

aan Leo Africanus optioneel.  

 

Technieken en uitvoering 
Een eerste constatering is dat binnen alle interventies gebruik wordt gemaakt van storytelling, namelijk 

het overbrengen van een les of boodschap via verhaalvorm. Het overbrengen van een verhaal om zo 

een boodschap over te brengen is de basistechniek die in de interventies wordt gebruikt. Vanuit de 

literatuur is bekend dat het overbrengen van een boodschap op deze manier effectiever is dan via een 

(klassieke) les op school. In alle interventies is ervoor gekozen om via het persoonlijke verhaal een 

blijvende indruk op de deelnemers te maken. In Dreamocracy worden de ervaringen van zogenaamde 

‘real world experts’ gebruikt om jongeren inzicht te geven in het leven onder een dictatuur. In Groeten 

Terug! komen jongeren aan het woord die in het Midden-Oosten leven en vanuit de eerste hand 

ervaren hebben hoe het is om in oorlogsgebied te leven. In Toen ma naar Mars vertrok staan het 

familieverhaal en de migratiegeschiedenis centraal, daarbij is gekozen voor het perspectief van de 

moeder die als eerste generatie migrant van Marokko naar Nederland vertrok. Bij Leo Africanus is 

ervoor gekozen om via een historische vertelling een boodschap van verdraagzaamheid te 

verkondingen. Andere interventies bestaan uit speciaal ontwikkelde theatervoorstellingen die bedoeld 

zijn om het publiek aan te spreken (Back to back, Count me In, Jihad de Voorstelling, Kinderen van 

Aleppo, NADIA).  

Een ander onderscheid is tussen interventies die op scholen worden uitgevoerd en interventies die in 

een theater plaatsvinden. Back to Back en Count me In zijn samen met Dreamocracy en NADIA 

voorbeelden van interventies waarbij theatre in education is toegepast. Deze interventies zijn op 

school, vaak klassikaal, uitgevoerd in een vertrouwde setting voor een klein publiek. We zien in de 

evaluaties dat deze interventies de leerlingen weten te activeren en te laten participeren. Met name 
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de uitvoering van Count me In waarbij deelnemers na afloop van de voorstelling samen met de acteurs 

bepaalde situaties naspelen lijkt een effectieve manier om jongeren te laten reflecteren op hoe zij zelf 

zouden handelen in soortgelijke situaties. Wel wordt bij deze interventie opgemerkt dat er een 

veiligere setting gecreëerd had kunnen worden door het nagesprek klassikaal uit te voeren in plaats 

van plenair met meerdere klassen tegelijk. Bij de interventies Count me In, Leo Africanus en Jihad de 

Voorstelling worden in een theater uitgevoerd waarbij zowel de voorstelling als aanvullende 

activiteiten met een publiek bestaande uit meerdere klassen bestaat. 

Binnen de voorstellingen die op leerlingen gericht zijn, worden verschillende technieken gebruikt om 

de boodschap aan te laten komen. Verschillende interventies spelen zich op of rondom school af. 

Daarbij worden er vaak acteurs ingezet waarvan gedacht wordt dat deze de jongeren aanspreken als 

‘peers’ (gelijken) zoals bijvoorbeeld het geval is in Back to Back, Count me In en NADIA. De theorie is 

dat deelnemers zich hierdoor beter herkennen en kunnen inleven in het verhaal waardoor de 

interventie effectiever wordt. In een aantal voorstellingen staat het contact tussen mensen behorende 

tot verschillende groepen centraal. Zo gaat Count me In over vriendschap en liefdesrelaties tussen 

mensen van verschillende afkomst. Op deze manier wordt de techniek extended contact toegevoegd 

waarbij deelnemers letterlijk contact tussen verschillende groepen waar zij zich mee identificeren zien. 

Hetzelfde gebeurt in NADIA waar de vriendschap tussen Nadia en Anna centraal staat. In een aantal 

voorstellingen wordt perspectiefwisseling toegepast, bijvoorbeeld door gebeurtenissen en verhalen 

vanuit verschillende perspectieven te tonen. In Leo Africanus wordt bijvoorbeeld gewisseld tussen het 

perspectief van de islamitische Hassan El Wazzan en de katholieke paus. Bij Jihad de Voorstelling 

worden de perspectieven van de uitreizigers Ismael, Ben en Reda belicht. De interventie tracht de 

verschillende redenen voor radicalisering toonbaar te maken. Ook bij NADIA en Count me In vindt 

perspectiefwisseling plaats.  

Opvallend aan de interventies die op scholieren gericht zijn, is dat deze vaak voor uiteenlopende 

niveaus bedoeld zijn. Veel interventies worden opgevoerd voor scholieren in het middelbaar onderwijs 

van alle niveaus, soms aangevuld met mbo en po scholieren. Uit de evaluaties komt naar voren dat 

deelnemers van verschillende niveaus de theatervoorstelling op verschillende manieren opvatten. 

Mogelijk dat een interventie dus wel effectief is voor leerlingen in het vwo maar niet in het vmbo en 

vice versa. Hetzelfde geldt voor andere achtergrondkenmerken van het publiek. De interventies die 

racisme en discriminatie behandelen, hebben een andere uitwerking op mensen met en zonder 

migratieachtergrond. Met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering, zien we dat alle interventies 

positief worden beoordeeld. De evaluatoren en betrokken professionals geven aan dat de uitvoerders 

van de interventies deskundig zijn en dat de interventies goed uitgevoerd worden. Dit zal verder 

besproken worden in hoofdstuk 8. 

 

Verbeterpunten 
Bij verschillende interventies wordt een aantal verbeterpunten in de uitvoering benoemd. Op basis 

van de evaluaties kan gesteld worden dat de kwaliteit van de uitvoering met name belangrijk is bij de 

uitvoering van de workshops en opdrachten. Bij alle interventies lijkt de kwaliteit van de 

theatervoorstelling (zeer) goed (zie ook hoofdstuk 8). De meeste verbeteringen kunnen gemaakt 

worden in de uitvoering van de voorbereidende lessen, workshops en nagesprekken. De begeleiding 

wordt hier deels als oorzaak van genoemd. Bij Jihad de Voorstelling is tijdens een interne evaluatie 

bevonden dat de kwaliteit van de professionals die de nagesprekken voerden, onvoldoende was. 

Daarna zijn theaterdocenten ingezet die ervaring hadden met het nabespreken van voorstellingen. Bij 

Back to Back wordt opgemerkt dat tijdens de workshop voornamelijk aandacht is voor de leerlingen 

die bijzondere verhalen hebben. De evaluatoren merken op dat dit ertoe kan leiden dat sommige 

jongeren niet deelnemen of gehoord worden. Bij Nadia wordt opgemerkt dat hoewel de voorstelling 

goed beoordeeld wordt, de dialoog tijdens het nagesprek vaak nauwelijks tot stand komt.  
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Het moeilijkste aspect bij de ontwikkeling van de interventies lijkt te zijn om vooraf in te schatten hoe 

een workshop landt bij publiek. Uit de evaluaties komt sterk naar voren dat (delen van) Interventies 

verschillend beleefd worden door verschillende klassen en lijken er ook verschillen in beleving per 

onderwijsniveau en woongebied (stedelijk/niet-stedelijk) te zijn. Dit betekent dat professionals in de 

uitvoering over erg veel sociale en improvisatie capaciteiten moeten beschikken omdat de uitvoering 

van de interventie elke keer anders zal zijn. Binnen verschillende interventies leiden de ontwikkelde 

opdrachten tot een andere uitkomst dan de makers vooraf beoogd hebben. Dit is onder andere het 

geval bij Dreamocracy, Back to Back, Leo Africanus en NADIA. Hoewel de opdrachten vaak wel tot 

dialoog leiden vormen ze vaak geen bijdrage aan het doel van de voorstelling. Zo is van een oefening 

in Back to Back waarin deelnemers worden aangemoedigd te roddelen niet duidelijk op welke wijze 

dit leidt tot het doel ‘bewustwording over de eigen vooroordelen’. Ook wordt opgemerkt dat de 

hoewel de verhalen van de ervaringsdeskundigen nieuwgierigheid opwekken, dit niet wordt omgezet 

in nieuwsgierigheid in elkaar. In Groeten Terug! Zijn verschillende ontmoetingen tussen de deelnemers 

en mensen buiten de wijk te zijn georganiseerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat deze 

uitwisselingsactiviteiten weinig impact hebben gehad. Een ander voorbeeld komt uit Leo Africanus. In 

deze interventie is een opdracht ontwikkeld waarbij deelnemers de overeenkomsten tussen 

islamitische en christelijke gebouwen dienen te benoemen om zodoende tot het inzicht te komen dat 

er ook overeenkomsten zijn tussen verschillende religies. In de praktijk worden door deelnemers 

vooral de verschillen benadrukt en leidt de opdracht niet tot verbinding. Ook van de opdrachten die 

als onderdeel van NADIA worden uitgevoerd is het niet altijd duidelijk hoe deze zich verhouden tot het 

doel ‘radicalisering bespreekbaar maken’. 

Andere verbeterpunten zijn gericht op de manier waarop de voorbereidende lessen zijn uitgevoerd. 

Deze zouden vaak niet of maar deels opgevolgd worden. Docenten die de lesbrieven moeten uitvoeren 

hebben hier verschillende redenen voor. In sommige gevallen schatten zij dat het niveau van de 

opdrachten te hoog is voor de leerlingen. Op basis van de evaluaties lijkt dit in sommige gevallen 

gegrond te zijn. Het taalgebruik binnen Count me In wordt bijvoorbeeld door zowel docenten als 

evaluatoren als moeilijk beoordeeld. Ook worden de instructies niet altijd goed opgevolgd, zo wordt 

bijvoorbeeld de instructie om de stoelen in een kring te zetten genegeerd waardoor minder goed een 

debat gevoerd kan worden. De evaluatoren merken op dat de interventies hierdoor vermoedelijk 

minder effectief zijn geweest dan wanneer de lesbrieven correct waren uitgevoerd. De makers van de 

interventies nemen een risico door werkzame elementen van de interventie uit handen te geven en 

uit te laten voeren door de scholen. Hierbij spelen financiële en praktische overwegingen waarschijnlijk 

een belangrijke rol. Bij de ontwikkeling van de interventies dient er rekening mee gehouden te worden 

dat het risico bestaat dat wanneer delen van de interventie door derden uitgevoerd worden, dit 

mogelijk niet gebeurt zoals beoogd. 

In sommige interventies lijkt niet voldaan te worden aan belangrijke randvoorwaarden die nodig zijn 

om interactie en actieve deelnemen te stimuleren. Het nagesprek van Jihad de Voorstelling wordt 

bijvoorbeeld uitgevoerd in de theaterzaal waar verschillende klassen van verschillende scholen 

aanwezig zijn. Docenten en onderzoekers merken op dat dit geen veilige setting is. In de evaluatie 

merken deelnemers op dat zij niet iets in een microfoon durven te zeggen voor een volle zaal. Binnen 

andere interventies wordt juist goed deelgenomen en vindt er uitwisseling van meningen en 

ervaringen plaats. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Dreamocracy en Leo Africanus. Uit de evaluaties 

blijkt dat het erg belangrijk is dat de actieve componenten van de interventies in klein gezelschap 

worden uitgevoerd. Hierbij lijkt het aan te raden om de schoolklas als maximumgrootte te nemen. 

Voor veel scholieren is dit een vertrouwde omgeving waarmee de kans groter wordt dat zij durven 

deel te nemen. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de sfeer in de klas. De resultaten uit de evaluaties 

bevestigen zodoende wat bekend is uit de literatuur: een veilige en vertrouwde omgeving is cruciaal 

voor een effectieve interventie. Daarbij lijkt een workshop eerder tot interactie te leiden dan een 
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nagesprek. Bij een nagesprek bestaat de kans dat een deel van de scholieren niet deelneemt terwijl bij 

het uitvoeren van opdrachten het beter lijkt te lukken om iedereen te betrekken. 

Tot slot zou met het oog op de effectiviteit beargumenteerd kunnen worden dat de interventies zoveel 

mogelijk uitgevoerd zouden moeten worden zoals deze beoogd zijn. Wanneer componenten optioneel 

zijn, en interventies dus niet in het geheel worden afgenomen, lijken er concessies gedaan te worden 

aan de effectiviteit van de interventies. Uit de evaluaties komt naar voren dat de onderdelen van de 

interventies die om de theatervoorstelling heen zijn ontwikkeld, belangrijk zijn om scholieren te 

activeren en helpen om te reflecteren op de boodschappen uit de voorstellingen. Voorwaarde is 

natuurlijk wel dat de alle componenten van de interventies uitgevoerd worden zoals deze door de 

maker(s) bedoeld zijn. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de effectieve elementen die in de literatuur zijn geïdentificeerd, 

veelvuldig terugkomen in de interventies. In de basis bestaan alle interventies, behalve één, uit een 

theatervoorstelling al dan niet aangevuld met een workshop, nagesprek of voorbereidende les. De 

interventies die via scholen worden uitgevoerd bestaan uit een programma waarbij ook een educatief 

doel is geformuleerd. De interventies gericht op scholieren bevatten naast een theatervoorstelling 

vaak aanvullende activiteiten waarmee de verdieping gezocht wordt. Naar verwachting zorgen deze 

activiteiten ervoor dat de deelnemers geactiveerd worden en participeren wat de effectiviteit van de 

interventie vergroot. 

De technieken die in de interventies ingezet worden, zijn theatertechnieken waarvan uit de literatuur 

bekend is dat deze effectief kunnen zijn in het overbrengen van een boodschap. Binnen alle 

interventies wordt gebruik gemaakt van storytelling. Daarnaast wordt ook theatre in education, 

perspectiefwisseling en extended contact veel toegepast. Tegelijkertijd zien we dat niet alle 

onderdelen van de interventies even goed aansluiten bij de beoogde doelen. Ook wordt uit de 

evaluaties duidelijk dat de uitkomst van de interventies ook afhankelijk zijn van het publiek waardoor 

deze gespeeld worden. Mensen met verschillende achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, 

herkomst, geslacht) reageren verschillend op interventies. Het blijkt daarom lastig om vooraf in te 

schatten wat de uitwerking van de onderdelen van de interventies zijn. Dit pleit ervoor om ook in de 

toekomst culturele interventies te blijven evalueren en de lessen daaruit mee te nemen bij de 

ontwikkeling van nieuwe interventies. 
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8.  Resultaten  
 

Bij het beschouwen van de resultaten worden verschillende aspecten van de interventies beoordeeld. 

Eerst wordt onderzocht hoe de interventies in algemene zin gewaardeerd worden. Vervolgens wordt 

gekeken of de verwachtingen en aannames van de ontwikkelaars met de praktijk overeenkomen. 

Daarna gaan we dieper in op de effecten van de interventies op het vergroten van de weerbaarheid 

en versterken van verbinding. Aansluitend wordt bekeken wat de werkzame elementen zijn van de 

interventies. Tot slot worden overige relevante observaties besproken. 

 

Waardering algemeen 
Een basisvoorwaarde voor een effectieve interventie is dat de uitvoerders over genoeg capaciteiten 

beschikken en dat de interventie de deelnemers weet te interesseren en enthousiasmeren. Dit kan via 

de waardering voor de voorstelling gemeten worden. In veel evaluaties is op basis van vragenlijsten 

onderzocht hoe deelnemers de interventies waarderen. Alle interventies worden zonder uitzondering 

als (zeer) goed beoordeeld. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de interventies 

van een hoog niveau zijn en dat de ontwikkelaars voldoende professionele capaciteiten hebben om 

een boeiend programma aan te bieden. Een goede waardering is een belangrijke voorwaarde voor de 

mate waarin de interventies de deelnemers weten te enthousiasmeren en interesseren. Met name 

voor de interventies die voor scholieren bedoeld zijn, kan dit een prestatie genoemd worden. De 

leerlingen die aan deze interventies deelnemen, doen dit tijdens schooltijd als onderdeel van het 

curriculum. Met andere woorden zij kiezen niet zelf voor deelname aan de interventie. Daarnaast is 

het bekend dat pubers een kritisch publiek vormen die snel de aandacht verliezen. Desondanks worden 

de interventies op inhoud zeer goed gewaardeerd. De voorstellingen TMNMV en KvA worden voor een 

meer regulier theaterpubliek opgevoerd dat zelf een kaartje heeft gekocht om de theatervoorstelling 

bij te wonen. Ook dit publiek beoordeelt de interventies zeer goed. De beoordeling van Groeten Terug! 

valt minder goed vast te stellen vanwege het kleinschalige karakter van de interventie en de kwalitatief 

ingestoken evaluatie. Echter lijkt de interventie op basis van de uitkomsten van de interviews met 

deelnemers goed gewaardeerd te worden.  

 

Verwachtingen en aannames 
De evaluatoren hebben samen met de ontwikkelaars van de interventies de verwachtingen en 

onderliggende aannames die aan de interventies ten grondslag liggen, ontrafeld. In hoofdstuk 5 zijn 

deze veronderstellingen in kaart gebracht. Uit dit hoofdstuk kwam naar voren dat veel mechanismen 

gericht zijn op verbinding, weerbaarheid, identiteit en bewustwording. Vervolgens is onderzocht in 

hoeverre deze aannames en mechanismen in de praktijk tot uiting komen. 

Een belangrijke uitkomst is dat in geen enkele interventie alle verwachtingen over de werking 

overeenkomt met de praktijk. In elke interventie zijn er aannames of veronderstelde mechanismen die 

niet kloppen of uit de verf komen. In enkele gevallen lijkt er zelfs sprake van te zijn dat er een 

tegenovergesteld effect wordt bereikt dan beoogd wordt. Hoewel methodologische beperkingen in de 

evaluaties tot een vertekening van de resultaten geleid kunnen hebben, kan op basis van het 

totaalbeeld geconcludeerd worden dat het vooraf erg lastig is om in te schatten hoe de interventies 

beleefd zullen worden. Deze uitkomst lijkt overigens niet veroorzaakt te worden door een gebrek aan 

inlevingsvermogen onder de ontwikkelaars van de interventies. De aannames en mechanismen zijn 

logisch geformuleerd en vaak gestoeld op ontwikkelingen die in de maatschappij waargenomen 

worden. Deze constatering maakt onderzoek naar de werking van culturele interventies op zichzelf al 

waardevol. 
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In twee interventies (DCY en GT!) lijken de fundamentele aannames die aan de interventies ten 

grondslag liggen niet te kloppen. De ontwikkelaars van de Dreamocracy doen de aanname dat een 

generatie jongeren zich te weinig onderdeel voelt van het democratisch systeem. Enerzijds heeft deze 

veronderstelling betrekking op een gebrek aan representatie in de samenleving, anderzijds op een 

gebrek aan eigenaarschap van/betrokkenheid bij het democratisch proces, aldus de evaluatoren. Op 

basis van de evaluatie wordt deze aanname echter ontkracht. Leerlingen blijken zich onderdeel van 

het systeem te voelen maar geven tegelijkertijd aan niet het idee te hebben dat zij hier invloed op 

hebben. Aan Groeten terug! ligt de aanname ten grondslag dat de ideologische inspiratie voor 

radicalisering uit Midden-Oosten afkomstig is. Op basis van het veldwerk wordt deze aanname 

grotendeels ontkracht. De jongeren die voor de evaluatie gesproken zijn, hadden veel kennis over de 

situatie in het Midden-Oosten. Deze informatie sloot echter veelal aan bij wat werd aangereikt door 

de reguliere media. Wanneer een fundamentele aanname waarop een groot deel van de interventie 

gebaseerd is niet blijkt te kloppen, dan heeft dit automatisch gevolgen voor de overige aannamen en 

werking van de interventie 

Bij veel interventies blijkt dat een deel van de aannames ontkracht wordt maar andere bevestigd 

worden. Zo vinden de evaluatoren aanwijzingen dat muziek een effectief mechanisme is dat tot 

verbinding leidt zoals aangenomen wordt binnen Leo Africanus. De overige mechanismen die tot 

verbinding moeten leiden in deze interventie worden echter ontkracht. De maker verwacht 

bijvoorbeeld dat het aanbieden van historische verhalen het publiek laat kennismaken met de nuances 

en gelaagdheid in de geschiedenis. Als gevolg vermindert het denken in wij-zij tegenstellingen en 

ontstaat gewapendheid in het zelfbeeld, aldus de maker. Er zijn echter weinig aanwijzingen gevonden 

dat dit onderdeel van de interventie effectief is. De weerstand die de bekering van Leo Africanus opriep 

bij leerlingen zorgde ervoor dat leerlingen het moeilijk vonden om zich in Leo Africanus en/of in zijn 

verhaal te herkennen. Waar de maker beoogde dat deelnemers leerden reflecteerden over de 

gelaagdheid van religieuze identiteit door de harmonie tussen de paus en de islamitische El Wazzan 

lijkt in de praktijk het tegenovergestelde het geval. 

Binnen Back to Back wordt geconcludeerd dat veel geformuleerde verandertheorieën in de praktijk 

ontkracht worden. De evaluatoren merken op dat er op basis van de verhalen die in de interventie 

centraal staan, geen groter begrip voor de ander ontstond. De verhalen van de acteurs waren te 

bijzonder voor veel leerlingen om zich er in te herkennen. Ook is er geen bewijs gevonden dat de 

persoonlijke verhalen leiden tot een confrontatie met de eigen vooroordelen. Wel zijn er aanwijzingen 

gevonden dat leerlingen hebben meegekregen dat ze niet te snel moeten oordelen en dat zij 

weerstand boden tegen vooroordelen die zij ‘opgelegd’ kregen.   

In Count me in worden aannames gedaan die zowel betrekking hebben op verbinding en 

weerbaarheid. Zo wordt getracht empathie op te werken, worden peers ingezet, wordt interetnisch 

contact getoond, sociale normen gesteld en stereotypen weerlegd. De evaluatoren concluderen dat 

de interventie erin slaagt om peers op een effectieve manier in te zetten. Ook is men positief over de 

manier waarop humor is toegepast om gevoelige onderwerpen ter sprake te brengen. 

De aannames met betrekking tot Jihad de Voorstelling blijken effectief te zijn voor een specifiek deel 

van het publiek, namelijk jongeren die al open stonden voor, of nieuwsgierig waren naar diversiteit; 

leerlingen die voor aanvang negatief stonden ten opzichte van minderheden en diversiteit voelden zich 

weliswaar geïnformeerd, maar konden zich slecht inleven, volgens de evaluatoren. Het lijkt er dus op 

dat dit onderdeel van de interventie juist bij de groep die men tracht te veranderen niet effectief is.  

Het laatste concept waar de evaluatoren op ingaan is de vraag in hoeverre de voorstelling leidt tot 

overbruggend contact tussen leerlingen van verschillende afkomst. Volgens de evaluatoren was er 

(bijna) geen sprake van een toegenomen overbruggend contact als gevolg van de interventie. De 

oorzaken hiervoor waren volgens hen veelal praktisch van aard. 
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De veronderstellingen binnen Kinderen van Aleppo die zouden moeten leiden tot verbinding en 

weerbaarheid lijken dit in de praktijk ook te doen. De mechanismen met betrekking tot bewustzijn 

worden echter ontkracht. Zo wordt verondersteld dat de voorstelling bijdraagt aan het inzichtelijk 

maken van de strijd om democratie en dat het publiek daardoor bewust wordt over de fragiliteit van 

de democratie. Daarnaast wordt verwacht dat de interventie ertoe leidt dat het publiek via de verhalen 

getoond wordt hoe de lokale bevolking de buitenlandse inmenging opvat wordt zodoende bewust van 

verschillende perspectieven. 

Dat veel aannames niet overeenkomen met de werking in de praktijk hoeft overigens niet te betekenen 

dat de interventies niet tot positieve resultaten leiden. Vaak blijken deze interventies tot positieve 

resultaten te leiden maar komen deze op andere manieren tot stand dan vooraf verwacht wordt. 

 

Effecten met betrekking tot het versterken van verbinding 
Een groot deel van de interventies is gericht op het versterken van verbinding. Nagenoeg alle 

interventies hebben het versterken van verbinding met de samenleving als (sub)doel benoemd. 

Uitzondering hierop vormt Dreamocracy waarin de focus ligt op de primair ligt op het vergroten van 

de individuele weerbaarheid. Uit de evaluaties blijkt dat dit op verschillende manieren gebeurt. Met 

betrekking tot het bewerkstelligen van effecten die leiden tot verbinding, wordt de conclusie 

getrokken dat het belangrijk is dat deelnemers zich in de theatervoorstellingen kunnen herkennen en 

dat zij empathie hebben voor de personages. Wanneer dit het geval is, staan zij open voor de 

boodschappen uit de interventies.  

Hoewel de veronderstelde werkzame mechanismen van Back to Back in de praktijk grotendeels niet 

gerealiseerd worden, concluderen de evaluatoren dat deelnemers geleerd hebben dat eenieder zijn 

(m/v) eigen verhaal heeft, dat er meerdere manieren zijn om naar de geschiedenis te kijken en dat het 

belangrijk is dat een individu niet te snel oordeelt over een ander. Dit zijn allen opbrengsten die 

samenhangen met het vergroten van verbinding in de samenleving. De interventie Back to Back lijkt 

daarmee in elk geval deels effectief in het tot stand brengen van verbinding.  

In de evaluatie van Count me in wordt geconcludeerd dat de interventie effectief is bij het vergroten 

van verbinding in de samenleving. Niet alle doelen die samenhangen met het versterken van de 

verbinding worden echter behaald. Enerzijds stellen de evaluatoren dat de voorstelling erin lijkt te 

slagen om bepaalde sociale normen over te dragen. Zo stelt men dat dit effectief leek te zijn in het 

overbrengen van de norm dat discriminatie niet acceptabel is. Anderzijds stellen de evaluatoren vast 

dat het niet is gelukt om heersende stereotypen en wellicht ook sterk heersende normen te 

doorbreken. 

De elementen uit Groeten Terug! Die hadden moeten leiden tot meer verbinding, lijken nauwelijks tot 

de gewenste effecten geleid te hebben. De deelnemers voerden gesprekken buiten de eigen wijk en 

legden contact met hoogwaardigheidsbekleders. De aanname was dat zij hierdoor nieuwe contacten 

kregen wat had moeten leiden tot nieuwe handelingsperspectieven. Bovendien zouden jongeren 

ervaren dat buiten de wijk met respect naar hen werd geluisterd waardoor zij zich meer gewaardeerd 

en verbonden met de samenleving zouden voelen. De evaluatoren concluderen dat dit onderdeel van 

de interventie het minst ontwikkeld was en de deelnemers het minst is bijgebleven. 

Jihad de Voorstelling wordt als een effectieve interventie beschouwd gericht op het versterken van 

verbinding. Daarbij was het bereik van de voorstelling (36.000 deelnemers) enorm. Hoewel niet alle 

elementen werken, is er een aantal mechanismen dat tot verbinding leidt vastgesteld. Met name in 

het bereiken van leerlingen en het bespreekbaar maken van radicalisering blijkt de interventie 

effectief, schrijven de evaluatoren. Behalve dat de interventie radicalisering bespreekbaar maakt en 

kennis over het onderwerp onder deelnemers vergroot, ontwikkelt een deel van de jongeren (zonder 

migratieachtergrond) empathie voor andere groepen en reflecteert daarbij op zijn/haar eigen leven.  
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De interventie Kinderen van Aleppo lijkt eveneens een positief effect op het versterken van de 

verbinding te hebben gehad. Bezoekers van de voorstelling hebben na afloop meer empathie en 

voelen een grote verbondenheid met (Syrische) vluchtelingen. In de evaluatie wordt geconcludeerd 

dat de voorstelling hoog scoort op “leerzaamheid’. Zo stellen de evaluatoren dat het deel van het 

publiek zonder migratieachtergrond een (beter) inzicht verkregen heeft in het leven in een 

oorlogssituatie en/of het leven in een dictatuur. Dit heeft vervolgens (mogelijk) ook geleid tot een 

toegenomen begrip voor de situatie van vluchtelingen. De veronderstelde mechanismen lijken op basis 

van de evaluatie bevestigd te worden. Hierbij kan wel de kanttekening geplaatst worden dat het 

publiek dat naar de interventie kwam relatief oud was en intrinsiek geïnteresseerd was in het 

onderwerp. De kans is daarom groot dat deze voorstelling voornamelijk een publiek heeft getrokken 

dat al open stond voor andere culturen en empathisch was naar vluchtelingen. 

De uitkomsten van Leo Africanus zijn enigszins tegenstrijdig. Hoewel de muzikale elementen in de 

voorstelling ook bedoeld zijn om de weerbaarheid te versterken bleek dit ook een verbindende factor 

tussen bezoekers van de voorstelling die mogelijk leidt tot intercultureel begrip. Over de overige 

mechanismen binnen Leo Africanus oordelen de evaluatoren dat deze niet uit de verf komen. Waar de 

maker beoogde dat deelnemers leerden reflecteerden over de gelaagdheid van religieuze identiteit 

door de harmonie tussen de paus en de islamitische El Wazzan lijkt in de praktijk het tegenovergestelde 

het geval. Deelnemers haalden uit de voorstelling dat je altijd jezelf moet blijven. Deelnemers focusten 

zich dus op andere aspecten van de voorstelling en opdrachten dan de makers hadden beoogd. De 

evaluatoren vermoeden dat dit ook deels komt doordat de interventie op jongeren gericht waren die 

geneigd zijn te denken dat een identiteit waar je aan twijfelt een zwakke identiteit is. 

Met Nadia beogen de makers om de verbinding te versterken door empathie op te wekken voor de 

verschillende perspectieven van de hoofdpersonages en een dialoog te starten tussen leerlingen die 

moet leiden tot meer wederzijds begrip. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat het gedeelte van het 

publiek dat vooraf al een positieve houding tegenover vluchtelingen/migranten had, zich goed kon 

inleven in de situatie en beweegredenen van Nadia. Echter, dit gold niet voor het gedeelte van het 

publiek dat aanvankelijk al kritischer stond tegenover dergelijke groepen. Over deze groep stelden de 

evaluatoren dat zij zich in zeer beperkte mate (of niet) konden identificeren met de situatie van Nadia. 

Ook leken zij niet geïnteresseerd in de inhoud van de voorstelling. De interventie lijkt daarmee 

voornamelijk effectief voor deelnemers die al open stonden voor andere groepen. Daarnaast wordt 

geconstateerd dat empathie als mechanisme pas effectief lijkt wanneer dit leidt tot reflectie. De 

verwachting is dat wanneer empathische gevoelens niet vertaald kunnen worden naar situaties buiten 

het theater, deze ook niet van invloed zijn op het denken van een individu. Een tweede mechanisme 

is dat door dialoog te stimuleren (tijdens een spel) tussen jongeren van verschillende afkomst meer 

wederzijds begrip en daardoor meer tolerantie ontstaat. Dit lijkt echter niet gerealiseerd te zijn. In de 

evaluatie is omschreven dat de interventie er slechts in zeer beperkte mate in slaagt om een kritische 

discussie tussen leerlingen met verschillende ideeën of opvattingen op gang te brengen. Genoemde 

verklaringen hiervoor zijn onvoldoende goede begeleiding enerzijds tijdens de discussies en het 

ontbreken van en/of de normalisering van overbruggend contact tussen leerlingen met verschillende 

soorten ideeën of opvattingen. De effecten van Nadia met betrekking tot het versterken van 

verbinding lijken om bovenstaande redenen beperkt. 

Toen ma naar Mars vertrok beoogt op verschillende niveaus verbinding te stimuleren. Ten eerste 

veronderstellen de evaluatoren dat de verbinding tussen groepen mensen (uit het publiek) zal 

plaatsvinden door een tegengeluid te laten horen tegen het (dominante) negatieve narratief over de 

bevolkingsgroep. Dit blijk in de praktijk ook te gebeuren. Een deel van het publiek geeft aan dat de 

voorstelling hen heeft geholpen om zich beter te verplaatsen in een ander. Daarnaast wordt 

verondersteld dat de verbinding tussen groepen mensen uit het publiek zal toenemen door een 

verhaal te vertellen door gemeenschappelijke thema’s zoals ouderschap en liefde te behandelen. De 
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gedachte is dat iedereen zich in een dergelijk verhaal kan herkennen, omdat het een universeel thema 

is. Dit lijkt in de praktijk echter geen effectief instrument. Het tweede niveau waarop verbinding wordt 

gezocht is binnen de Marokkaanse gemeenschap doordat men zich kan herkennen in een verhaal over 

een gedeelde geschiedenis. Hierover schrijven de evaluatoren dat dit in principe het geval is, maar 

alleen onder Marokkaanse mensen die uit dezelfde (tweede of derde) generatie komen. 

Intergenerationeel lijkt dit mechanisme dus niet te werken. Het derde niveau waarop verbinding wordt 

gezocht is tussen alle groepen in brede zin. De evaluatoren schrijven hierover dat de humor en de 

herkenbaarheid van de verhalen van de voorstelling inderdaad de potentie met zich meedragen om 

het publiek in de zaal te verbinden. De opzet van Toen ma naar Mars vertrok lijkt dus grotendeels 

effectief met betrekking tot het creëren van verbinding in de samenleving. 

 

Over het geheel genomen lijken alle interventies die tot doel hebben om de verbinding te versterken 

hier ook deels in te slagen. Culturele interventies lijken daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan 

het versterken van verbinding in de samenleving. Wel dient opgemerkt te worden dit bij veel 

interventies anders gebeurt dat vooraf beoogd is of dat dit maar deels lukt. In enkele gevallen lijken 

delen van een interventie zelfs tot tegenovergestelde uitkomsten te leiden dan beoogd worden. Een 

belangrijke bevinding is dan ook dat het vooraf lastig in te schatten lijkt op welke wijze opdrachten en 

voorstellingen beleefd worden door het publiek. Ook blijkt uit het onderzoek dat verschillende 

factoren een rol spelen bij hoe interventies beleefd worden. Met name opleidingsniveau en 

migratieachtergrond lijken hier een rol in te spelen. Deze factoren zijn van invloed op de mate waarin 

deelnemers zich in de voorstellingen herkennen, erkend voelen en empathie hebben voor personages.  

 

Effecten met betrekking tot het vergroten van de weerbaarheid 
De interventies Count me in, Dreamocracy, Groeten terug!, Kinderen van Aleppo, Leo Africanus, en 

Toen ma naar Mars vertrok zijn interventies waarbij het vergroten van de weerbaarheid als doel is 

gesteld.  

Count me in wordt beschouwd als een effectieve interventie in het vergroten van de weerbaarheid. 

De evaluatie stelt dat de weerbaarheid van leerlingen via twee mechanismen is versterkt. Enerzijds 

biedt het naspelen van scènes hen de gelegenheid om na te denken hoe om te gaan met bepaalde 

situaties. In die zin krijgen leerlingen een handelingsperspectief aangedragen. Anderzijds sluit de 

voorstelling aan op hun dagelijks leven en interesses. De voorstelling was daarom zeer herkenbaar 

voor de leerlingen wat hen de mogelijkheid bood om te praten over gevoelige dagelijkse thema’s zoals 

discriminatie en cultuurverschillen.  

Eerder bleek dat de aannames die aan Dreamocracy ten grondslag lagen, in de praktijk ontkracht 

werden. Ook voor de veronderstelde mechanismen met betrekking tot het versterken van de 

weerbaarheid zijn weinig bewijzen gevonden. De twee belangrijkste mechanismen berusten op de 

aanname dat confrontatie met ervaringen uit een dictatuur en het nabootsen van ervaringen uit een 

dictatuur tot meer waardering voor de democratie zouden leiden. Deze aannames worden in de 

evaluatie ontkracht. Hoewel de verhalen indruk maken, tonen de leerlingen niet meer waardering voor 

het leven in een democratie na de interventie. Tot slot wordt gesteld dat er weinig aanknopingspunten 

zijn dat de interventie heeft geleid tot de beoogde impact met betrekking tot herwaardering van de 

democratie. Belangrijkste reden hiervoor is dat de interventie de jongeren niet echt wist te laten 

ervaren hoe het is om in dictatuur te leven. Desondanks merken de evaluatoren op dat er een aantal 

positieve effecten behaald wordt. De interventie leidt ertoe dat moeilijke onderwerpen bespreekbaar 

worden en de deelnemers worden zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid binnen het 

democratisch systeem. Desondanks lijken de beoogde effecten van deze interventie niet behaald te 

worden. Belangrijkste reden daarvoor is dat de onderliggende veronderstelling, dat de leerlingen zich 

niet betrokken voelen bij de democratie, niet klopt. Hoewel de interventie beoogt om de weerbaarheid 
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te versterken, lijkt dit op basis van de evaluatie niet waarschijnlijk. In combinatie met de indirecte link 

met radicaliseringsvraagstukken achten wij de kans klein dat deze interventie effectief zal zijn geweest 

bij de voorkoming van radicalisering.  

In de evaluatie van Groeten terug! wordt gesteld dat de interventie voornamelijk effectief is in het 

vergroten van de kennis en bewustzijn over de oorlog en leidt tot meer empowerment van de 

jongeren. Deelnemers hebben als gevolg van de gedeelde verhalen een realistisch beeld over de oorlog 

en de impact daarvan op individuen. Dit leidt ook tot herwaardering voor de eigen situatie. De 

evaluatoren schrijven dat gaandeweg de evaluatie de focus is verlegd van weerbaarheid naar 

empowerment. Jongeren voelen zich door deelname meer gesterkt in hun positie en meer bij machte 

om iets aan hun eigen positie te doen. In die zin sluit dit goed aan bij een grotere weerbaarheid. 

Kinderen van Aleppo beoogde de weerbaarheid van (Syrische) vluchtelingen te vergroten door 

aandacht te schenken aan de verhalen van vluchtelingen in een theatersetting. De gedachte is dat 

mensen die zich herkennen in de voorstelling zich erkend voelen als persoon in plaats van als 

vluchteling. Hierdoor zou het gevoel van gezien en gehoord worden toenemen wat een positieve 

invloed kan hebben op de weerbaarheid. De resultaten bevestigen de werking van dit mechanisme. 

Jongeren met een migratieachtergrond gaven aan dat de interventie een ander, meer realistisch beeld 

schiep van vluchtelingen. Dit had een grote impact op deze deelnemers en deed hen terugdenken aan 

de tijd voor de oorlog. Ook ontstond hierdoor onder andere het besef dat het belangrijk is om jezelf 

niet te zien als vluchteling, maar als iemand die in verzet kwam tegen ervaren onrecht. De werking van 

dit mechanisme geldt voor een specifiek deel van het publiek dat zich identificeert met de verhalen uit 

de interventie. 

In Leo Africanus komt opnieuw de effectiviteit van de muzikale componenten van de interventie naar 

voren. De muziek zorgde ervoor dat leerlingen de voorstelling waardeerden en zich erkend voelden in 

hun culturele ervaringen en interesses en dit leidde bovendien tot betrokkenheid bij de voorstelling. 

Een beter gevoel van eigenwaarde sluit aan bij een vergrote weerbaarheid. Voor andere aannames 

waarvan verwacht werd dat hiermee een positief effect op de weerbaarheid werd bereikt, is geen 

bewijs gevonden. De makers verwachtten dat het aanbieden van historische verhalen het publiek laat 

kennismaken met de nuances en gelaagdheid in de geschiedenis. Als gevolg zou het denken in wij-zij 

tegenstellingen verminderen en ontstaat gewapendheid in het zelfbeeld, aldus een maker. Er zijn 

echter weinig aanwijzingen gevonden dat dit onderdeel van de interventie effectief is. De weerstand 

die de bekering van Leo Africanus opriep bij leerlingen zorgde ervoor dat leerlingen het moeilijk 

vonden om zich in Leo Africanus en/of in zijn verhaal te herkennen. Bovendien hadden leerlingen 

zelden het gevoel zich aan te moeten passen. Ze gaven voor dit laatste als reden dat ze simpelweg niet 

genoeg contact met ‘anderen’ hebben om zich hiertoe gedwongen te voelen. 

Er zijn verschillen mechanismen waarmee binnen Toen ma naar Mars vertrok beoogd wordt om de 

weerbaarheid van mensen met een Marokkaanse achtergrond te versterken. Zo wordt verondersteld 

dat de weerbaarheid van deze groep wordt vergroot door persoonlijke verhalen te vertellen wat 

vervolgens zou moeten leiden tot het doorbreken van heersende taboes. Hierover schrijven de 

evaluatoren dat men niet veel bewijs heeft gevonden voor de validiteit van deze stelling, maar dat de 

datacollectie wel aanwijzingen geeft voor de potentie van een dergelijk mechanisme. Ook wordt 

beoogd om de eigenwaarde vergroten via positieve identiteitsvorming en het gevoel van trots te 

vergroten. In de evaluatie wordt gesteld dat dit gelukt lijkt. Zo wordt gesteld dat het publiek de 

voorstelling grappig vindt en elementen herkent zoals de liefde voor hun (groot)ouders. Op basis 

hiervan concludeert men dat het gelukt is om een positief verhaal neer te zetten er wordt echter buiten 

beschouwing gelaten of dit ook daadwerkelijk heeft geleid tot een positievere identiteitsvorming. 

Daarnaast leidt de interventie tot een bewustwording van de eigen identiteit en het kan leiden tot 

gesprekken tussen jongeren en hun (groot)ouders om het gesprek aan te gaan. Hoewel de resultaten 
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niet duidelijk zijn, lijkt de interventie in potentie effectief te zijn bij het vergroten van de weerbaarheid 

van een specifieke groep mensen met familie met een migratiegeschiedenis. 

 

Waar eerder bleek dat veel interventies erin lijken te slagen om, al zij het anders dan vooraf beoogd, 

verbinding tot stand te brengen, blijkt dit met betrekking tot het vergroten van de weerbaarheid 

lastiger. De mechanismen die lijken te werken, hangen voornamelijk samen met een vergroot gevoel 

van eigenwaarde en trots. Daar waar getracht wordt om handelingsperspectieven te vergroten of 

jongeren tot actie over te laten om hun eigen leven te veranderen, lijkt dit vaak niet te lukken. 

Hoewel niet alle goede bedoelingen tot de gewenste resultaten leiden, kan op basis van de evaluaties 

opgemerkt worden dat alle makers zeer betrokken en bevlogen zijn. De uitkomsten uit dit hoofdstuk 

dienen daarom niet als kritiek op de ontwikkelaars van de interventies gezien te worden, maar als 

noodzakelijke stappen in het proces naar effectieve interventies. Er bestaat nog veel onduidelijkheid 

rondom de processen die invloed hebben op radicaliseren en op welke wijze culturele interventies 

daar een preventieve rol in kunnen spelen. In die zin zijn de ontwikkelaars van interventies pioniers 

die een belangrijke rol spelen voor toekomstige culturele interventies.  

 

8.1 Werkzame elementen 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de belangrijkste werkzame mechanismen. Wat zijn precies 

de delen van de interventies waarvan gesteld wordt dat deze effectief zijn? Op basis van de evaluaties 

is een aantal meer universele werkzame elementen vastgesteld die belangrijke voorwaarden vormen 

voor een effectieve interventie. De mogelijk belangrijkste voorwaarde is dat het publiek zich kan 

herkennen in of dat zij empathie voelen voor de personages. Wanneer dit het geval is, staan zij open 

voor de boodschappen uit de interventies. Op welke wijze de interventie beleefd wordt hangt samen 

met een aantal achtergrondkenmerken. Zo zijn er verschillen waargenomen in beleving op basis van 

leeftijd, opleidingsniveau en afkomst. Dit is niet verwonderlijk omdat het publiek dat van dezelfde 

afkomst is als het personage in een interventie zich eerder in de voorstelling zal herkennen dan 

wanneer dit niet het geval is. Dit hoeft voor het gevoel van empathie overigens geen rol te spelen. 

Andere elementen waarvan benoemd is dat zij een positieve bijdrage leveren aan de effectiviteit zijn 

het toepassen van humor om zware onderwerpen te bespreken, muzikale herkenningspunten, het 

gebruik van sociale media en het opvoeren van participatieve delen van de interventies in een 

kleinschalige en vertrouwde setting. Hieronder de werkzame elementen besproken met betrekking tot 

verbinding, weerbaarheid en bewustwording. Er dient opgemerkt te worden dat deze elementen 

werkzaam zijn in de context van de interventie waarbinnen zij uitgevoerd zijn.          

 

Verbinding 

• Het delen van persoonlijke verhalen leidt tot ruimte voor herkenning met betrekking tot 

gebroken familierelaties.  

• Herkenning via persoonlijke verhalen vindt alleen plaats bij leerlingen met dezelfde 

achtergrond als de personages in de verhalen.  

• Luisteren naar persoonlijke verhalen stimuleert het delen van eigen verhalen. Hierbij wordt 

opgemerkt dat wanneer verhalen gedeeld werden, dit vooral heftige verhalen waren over 

ingrijpende gebeurtenissen.  

• Door het delen van een persoonlijk verhaal kan de beeldvorming van het publiek op een 

positieve manier bijgestuurd worden en kan er meer verbinding ontstaan. 

• Via persoonlijke verhalen kan het leven in oorlogsgebied concreet worden en daarmee 

herkenbaarder voor het publiek worden.  
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• Door persoonlijke verhalen ontstaat meer empathie bij het publiek voor de hoofdrolspelers 

van de voorstelling dit kan zich vertalen in meer empathie voor andere groepen in de 

samenleving. 

• Het luisteren naar live gespeelde muziek leidt tot betrokkenheid bij de voorstelling. 

• Er ontstaat verbinding tussen groepen mensen (uit het publiek) door een tegengeluid te laten 

horen tegen het (dominante) narratief van conflict.  

• Verbinding tussen mensen met en zonder Marokkaanse achtergrond neemt toe door een 

tegengeluid te bieden dat het narratief van negativiteit over de Marokkaanse gemeenschap 

ontkracht. 

 

Weerbaarheid/empowerment  

• Het naspelen van scènes geeft mensen de gelegenheid om na te denken over hoe om te gaan 

met bepaalde situaties.  

• Aansluiting op de het dagelijks leven en interesses van de doelgroep verhoogt de effectiviteit 

en leidt tot de ruimte om te praten over gevoelige dagelijkse thema’s zoals, discriminatie en 

cultuurverschillen.  

• Het delen van verhalen door jongeren uit het Midden-Oosten leidt tot inspiratie onder de 

deelnemers (maar vermoedelijk niet tot actie om aanpassingen in het eigen leven te maken). 

• Vluchtelingen kunnen zich meer erkend voelen wanneer zij ervaren dat er aandacht is voor de 

verhalen van vluchtelingen in een theatersetting en doordat ze erkend worden als persoon in 

plaats van enkel als vluchteling. 

• Het spelen van specifieke muziek kan muzikale herkenningspunten creëren waarin een deel 

van het publiek zich herkent waardoor het gevoel van erkenning en zelfvertrouwen toeneemt. 

• Het delen van positieve verhalen en het bieden van een podium voor een groep die behoort 

tot een minderheid in de samenleving kan leiden tot positieve identiteitsvorming en een 

vergroot gevoel van eigenwaarde.  

 

Bewustwording 

• Door een realistisch beeld te geven van de oorlog worden jongeren geraakt en ontstaat 

enerzijds bewustwording van propaganda en anderzijds het besef van de harde realiteit 

• Het delen van persoonlijke verhalen met betrekking tot het leven in een oorlogssituatie leidt 

tot zelfreflectie en dankbaarheid voor de eigen situatie 
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9.  Conclusie en aanbevelingen 
 

 

In deze meta-evaluatie zijn negen culturele interventies onder de loep genomen waarvan er zeven 

door Fonds ZOZ zijn gesteund met als doel om de weerbaarheid tegen radicalisering en polarisering te 

vergroten en verbinding in de samenleving te stimuleren. Tevens zijn twee interventies in het 

onderzoek meegenomen omdat deze qua onderwerp en opzet overeenkomen met de door Fonds ZOZ 

ondersteunde interventies. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor effectieve 

interventies, de werking in de praktijk en de effectiviteit van de interventies. Tot slot wordt een aantal 

aanbevelingen geformuleerd. 

 

Randvoorwaarden 
De evidence-based indicatoren die vanuit het literatuuronderzoek zijn geïdentificeerd en opgenomen 

in het evaluatiekader, vormen de randvoorwaarden voor culturele interventies om effectief te kunnen 

zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de doelen, oorzaken en triggerfactoren, doelgroep, 

ingezette (theater)technieken en de vorm.  

De resultaten van deze meta-evaluatie duiden erop dat alle onderzochte interventies in potentie een 

bijdrage kunnen leveren in het voorkomen van radicalisering. Alle interventies voldoen namelijk aan 

de randvoorwaarden voor effectieve interventies. Zo zijn de interventies gericht op relevante 

onderwerpen en triggerfactoren, beogen ze de juiste doelgroep te bereiken en maken gebruik van 

relevante theatertechnieken. Hier kan echter wel een kanttekening bij gemaakt worden. Doordat de 

criteria voor effectiviteit zeer breed zijn geformuleerd, voldoet een interventie al snel aan de 

randvoorwaarden. Omdat er geen eenduidige reden is waarom mensen radicaliseren, zijn de oorzaken 

en triggerfactoren zeer divers. Dit betekent dat nagenoeg elke interventie waarin maatschappelijke 

problemen worden behandeld, gelinkt kan worden aan een mogelijke oorzaak of triggerfactor van 

radicalisering. Ook met betrekking tot de doelgroep is het criterium erg breed geformuleerd. Zo kan 

beredeneerd worden dat de doelgroep zowel zeer specifiek als breed kan zijn. Wanneer een 

interventie beoogt verbinding in de samenleving te stimuleren is het belangrijk dat een zo breed 

mogelijk publiek wordt aangesproken. Wanneer de interventie specifiek gericht is op jongeren die 

dreigen te radicaliseren dan kan juist een zeer specifiek publiek bestaande uit risicojongeren gekozen 

worden.  

Over de vorm en gehanteerde technieken van de interventies is eveneens weinig bekend. We zien dat 

alle interventies verschillende technieken toepassen waarvan bekend is dat deze effectief kunnen zijn 

bij overbrengen van een boodschap. Het is echter niet duidelijk of sommige technieken effectiever zijn 

dan anderen. Daarvoor is de sample size in dit onderzoek te beperkt. Hetzelfde geldt voor de vorm en 

intensiteit van de interventies. Logischerwijs kan verwacht worden dat interventies die uit meerdere 

onderdelen bestaan en langer duren tot sterkere effecten zullen leiden. Op basis van dit onderzoek 

kunnen daar echter geen uitspraken over gedaan worden. 

 

Werking en effectiviteit 
Per interventie hebben de makers verschillende mechanismen benoemd waarvan verondersteld wordt 

dat deze tot een bepaald resultaat leiden. In totaal zijn er 40 van deze mechanismen benoemd. We 

zien dat deze mechanismen grotendeels overeenkomen met de doelen van de interventies: het 

vergroten van de weerbaarheid en het versterken van de verbinding in de samenleving. Daarnaast 

heeft een aantal mechanismen betrekking op bewustwording en inclusie.  

Het blijft moeilijk om te bepalen in hoeverre de interventies effectief zijn als middel ter preventie van 

radicalisering. Ten eerste dient opgemerkt te worden dat deze interventies ingebed dienen te worden 
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in een breder beleid. Het is onrealistisch om te verwachten dat een interventie die op één dag of 

dagdeel wordt uitgevoerd tot een significante gedragsverandering zal leiden. Daarnaast verschillen de 

interventies van publiek, opzet en inhoud. Dit maakt het lastig om een algemene uitspraak over de 

effectiviteit van de culturele interventies te doen. 

Echter, gebaseerd op de werkzame mechanismen, kan geconcludeerd worden dat de interventies 

effectiever zijn in het versterken van de verbinding in de samenleving dan het vergroten van de 

individuele weerbaarheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat weerbaarheid sterk afhankelijk is 

van het individu en daarom moeilijker vooraf in te schatten is voor de interventiemakers.  Tevens lijkt 

het voor het vergroten van de weerbaarheid belangrijk dat personen zich identificeren met de 

hoofdrolspelers van een voorstelling. In de praktijk lijken deze mechanismen daardoor voor een 

beperkt publiek effectief. Bij het versterken van de verbinding is het belangrijk dat er sprake is van 

empathie. Dit maakt mechanismen gericht op verbinding potentieel effectiever voor een groter deel 

van het publiek. 

Binnen de onderzochte interventies kan onderscheid worden gemaakt tussen interventies gericht op 

jongeren (zeven interventies) en meer reguliere theatervoorstellingen (twee interventies). De 

verwachting is dat interventies bedoeld voor jongeren een belangrijkere rol kunnen spelen bij het 

wegnemen van de voedingsbodem voor extremisme dan theatervoorstellingen voor een regulier 

publiek. Op basis van de evaluaties kan geconcludeerd worden dat de theatervoorstellingen een 

specifiek publiek trekt dat vanuit zichzelf geïnteresseerd is in het onderwerp van de voorstelling. In de 

context van dit onderzoek zijn dat vaak mensen die open staan voor andere culturen en geïnteresseerd 

zijn in de verhalen van anderen. De kans dat daardoor de interventie tot een gedachteverandering en 

dus tolerantere samenleving leidt, is waarschijnlijk klein omdat een groot deel van het publiek daar al 

open voor staat. Het idee achter de interventies gericht op jongeren is dat zij zich nog in de vormende 

fase van hun leven bevinden. Zodoende zijn zij nog op zoek zijn naar hun identiteit en mogelijk gevoelig 

voor radicale boodschappen. Door hen op jonge leeftijd andere perspectieven aan te reiken worden 

zij weerbaarder tegen radicale boodschappen, zo luidt de logica. 

In de praktijk zien we dat lang niet alle mechanismen tot de gewenste effecten leiden. In sommige 

gevallen wordt zelfs het tegenovergestelde effect bereikt. Ook wordt duidelijk dat interventies 

verschillend beleefd worden. Zo zijn er verschillen geconstateerd tussen mensen met en zonder 

migratieachtergrond maar lijkt ook opleidingsniveau van invloed. Uit een eerdere evaluatie bleek 

bovendien dat de omgeving (stedelijk/niet-stedelijk) ook van invloed kan zijn. Met andere woorden, 

de sociale context en achtergrondkenmerken bepalen voor een deel hoe de boodschap uit een 

interventie beleefd wordt. Dit maakt dat het vooraf lastig is in te schatten wat voor effect een 

interventie op het publiek heeft. 

Bijna alle interventies bestaan uit een theatervoorstelling in combinatie met aanvullende onderdelen, 

zoals een workshop, nagesprek en/of een voorbereidende les. Hoewel het niet goed meetbaar is op 

basis van deze negen evaluaties lijken met name de componenten rondom de theatervoorstelling 

belangrijke onderdelen van de interventies. Tijdens deze vaak kleinschalige activiteiten worden 

jongeren geactiveerd en gestimuleerd actief deel te nemen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor 

effectiviteit. Hiermee wordt de kans vergroot dat de interventie een blijvende impact heeft. De 

verwachting is dan ook dat interventies waarbij kleinschalige componenten worden ingezet waardoor 

deelnemers actief deelnemen, effectiever zijn dan interventies die uit een theatervoorstelling in 

combinatie met een plenair nagesprek bestaan. 

 

Aanbevelingen 
Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar radicalisering, is het nog niet duidelijk in hoeverre culturele 

interventies een effectief instrument zijn in de voorkoming van radicalisering en extremisme. Om deze 

reden wordt moment in veel landen geëxperimenteerd met de inzet van culturele interventies in deze 
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context. In de toekomst zou een vergelijkende studie naar de resultaten in verschillende landen 

uitgevoerd dienen te worden. Daarbij is het raadzaam om ook de werking van toekomstige culturele 

interventies te blijven evalueren. 

Het is belangrijk om realistische doelen te benoemen. Van een losstaande interventie die op één dag 

of dagdeel uitgevoerd wordt, kan niet verwacht worden dat dit tot grote veranderingen zal leiden. 

Daarom zou het goed zijn als de interventie geen losstaande gebeurtenissen worden maar onderdeel 

vormen van breder beleid. Zo zouden deze interventies onderdeel kunnen worden van het curriculum 

op scholen gericht op burgerschap.  

Wij pleiten ervoor in culturele interventies die gericht zijn ter voorkoming van radicalisering 

onderwerpen als extremisme en radicalisering expliciet aan bod te laten komen. Verschillende van de 

onderzochte interventies behandelen deze onderwerpen helemaal niet of zeer indirect. Het idee is dat 

de opbrengsten van deze interventies leiden tot een sterkere voedingsbodem tegen radicalisering. 

Echter, kan het bespreekbaar maken van deze onderwerpen en een sterker kennisfundament 

(bijvoorbeeld ontkrachting van een geromantiseerd beeld) al een belangrijkste opbrengst op zichzelf 

zijn.  

Een uitkomst van de meta-evaluatie is dat met name mechanismen die gericht zijn op het versterken 

van verbinding effectief lijken. De mechanismen waarmee men de weerbaarheid betracht te vergroten 

komen vaak minder goed uit de verf. In die zin zouden culturele interventies in deze context primair 

gericht moeten zijn op het versterken van verbinding in de samenleving en secundair op de individuele 

weerbaarheid. 

Voor wat betreft de opzet van de interventies, pleiten wij voor een brede interventie die uit meer 

componenten bestaat dan alleen een theatervoorstelling met een plenair nagesprek. Het is belangrijk 

dat er interactieve componenten zijn waarbij actief deelgenomen wordt door het publiek. Een creëren 

van een veilige en vertrouwde setting is een daarvoor cruciaal. Tevens moeten ontwikkelaars de kans 

krijgen om hun interventies verder door te ontwikkelen. In de praktijk blijken interventies anders 

beleefd te worden dan vooraf ingeschat wordt. Het is daarom belangrijk dat interventies geëvalueerd 

en doorontwikkeld worden. Op die manier kunnen de interventies steeds effectiever worden. 

In onze ogen zou het goed zijn om interventies die onderdeel uitmaken van een breder beleid gericht 

ter voorkoming van radicalisering, te richten op jongeren in de vormende fase. Het is zeer 

onwaarschijnlijk dat met deze interventies attitudes veranderen of dat jongeren bereikt worden die al 

geradicaliseerd zijn. Om deze reden is het van belang om jongeren aan te spreken die nog bezig zijn 

een beeld van de wereld te vormen. Probleem blijft echter dat er geen duidelijk profiel is van personen 

die radicaliseren, daarom valt niet met zekerheid te zeggen op welke specifiek doelgroep men zich zou 

moeten richten.  

 





 
   

107 
 

Literatuuroverzicht 
 

AIVD (2005) “Londsdale-jongeren” in Nederland. Feiten en fictie van een vermeende rechts-
extremistische subcultuur, Den Haag: AIVD.  
 
Alterio, M. G. (2002) Using Storytelling to Enhance Student Learning, The Higher Education Academy. 
 
Appleton, V. (2011) Avenues of Hope: Art Therapy and the Resolution of Trauma, Art Therapy, 6-13. 
 
Bakker, E. (2006) Jihadi terrorists in Europe, their characteristics and the circumstances in which they 
joined the jihad: an exploratory study, Clingendael Security Paper, The Hague, Clingendael Institute. 
 
Bakker, E. & P. Grol (2017) Nederlandse jihadisten. Van naïeve idealisten tot geharde terroristen, 
Amsterdam: Hollands Diep.  
 
Barrett, M., M. Byram, I. Lázár, P., Mompoint-Gaillard & S. Philippou (2013) Developing intercultural 
competence through education, Council of Europe DG.  
 
Berg van den, G., E. Bomhof, P. Kelder (2014) Mentale weerbaarheid van politiemensen en 
leiderschap, Tijdschrift voor de Politie, 76, 2,  23-27.  
 
Bergema, R. & M. van San (2019) Waves of the Black Banner: An Exploratory Study on the Dutch 
Jihadist Foreign Fighter Contingent in Syria and Iraq, Studies in Conflict & Terrorism, 42(7), 636-661. 
 
Bhui, K., S. Dinos & E. Jones (2012) Psychological process and pathways to radicalization, Journal of 
Bioterrorism & Biodefense, S5: 003.  
 
Bhui, K., N. Warfa & E. Jones  (2014) Is violent radicalisation associated with poverty, migration, poor-
self-reported health and common mental disorders? PloS one, 9.  
 
Bloom, S. G. (2005) Blue-Eyes, Brown-Eyes: The Experiment that shocked the Nation and turned a 
town against its most famous daughter, Smithsonian Magazine, September.  
 
Bogaerts, S. (2013) Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel, Den 
Haag: WODC.  
 
Bonnell, J., P. Copestake, D. Kerr, R. Passy, C. Reed, R. Salter, S. Sarwar & S. Sheikh (2011) Teaching 
approaches that help to build resilience to extremism among young people, OPM & National 
Foundation for Educational Research.  
 
Bravo, A. B. S. & C.M.M. Dias (2006) An empirical analysis of terrorism: Deprivation, Islamism and 
geopolitical factors, Defence and Peace Economics, 17(4), 329-341. 
 
Brinkel, T. (2017) Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een verkenningsmissie, oratie ter gelegenheid 
van de benoeming tot bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Militair-maatschappelijke studies, 
15 januari 2017, Leiden.  
 
Brink van den, G., W. Hendrikx, M. van Hulst, N. Maalsté & B. Mali (2015) Een onderzoek naar de 
morele weerbaarheid van Nederlandse politiefunctionarissen, Den Haag: Boom. 
 



 

108 
 

Brock Blomberg, S., G.D. Hess & A. Weerapana (2004) Economic conditions and terrorism, European 
Journal of Political Economy, 20(2), 463-478. 
 
Brock Blomberg, S., G.D. Hess & A. Weerapana (2004) An economic model of terrorism, Conflict 
Management & Peace Science, 21(1), 17-28. 
 
Buijs, F.J., F. Demant & A. Hamdy (2006) Strijders van eigen bodem. Radicale en democratische 
moslims in Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press, 252.  
 
Butcher, S. E. (2006) Narrative as a teaching strategy, Journal of Correctional Education, 57(3), 195-
208. 
 
Chandler, D. (2012) Resilience and human security: The post interventionist paradigm, Security 
Dialogue, 43(3), 213-229.  
 
Chalmers, D.L. (2015) Ideologically Challenging Entertainment (ICE), Journal for Deradicalization, 4, 
71-119. 
 
Chapman, L., D. Morabito, C. Ladakakos, H. Schreier & M.M. Knudson (2011) The Effectiveness of Art 
Therapy Interventions in Reducing Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Symptoms in Pediatric 
Trauma Patients, Art Therapy, 18(2), 100-104. 
 
Coppens, L. (2005) Van slachtofferschap naar weerbaarheid, in: E. Reijmers, L. Cottijn & M. Faes 
(eds), Spelen met werkelijkheden. Systeemtheoretische psychotherapie met kinderen en jongeren, 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 152-165. 
 
Davidhizar, R. & G. Lonser (2003) Storytelling as a Teaching Technique, Nurse Educator, 28(5), 217-
221. 
 
Davis, K.M. (2010) Music and the Expressive Arts With Children Experiencing Trauma, Journal of 
Creativity in Mental Health, 5(2), 125-133.  
 
Ditzhuijzen, J. van, S. van Grinsven & N. de Groot (2018) Wat werkt bij culturele interventies voor 
ouderen. Hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid. Utrecht: MOVISIE 
 
Dijk van, A., S. van Grinsven, N. de Groot, J. de Haan & M. Kluft (2019) Culturele interventies gericht 
op volwassen statushouders. Een verkenning naar werkzame elementen, LKCA, Movisie.   
 
Evans, B. & J. Reid (2013) Dangerously Exposed. The life and death of the resilient subject, Resilience, 
1(2), 83-98. 
 
Ezekiel, R. S. (2002) An ethnographer looks at neo-Nazi and Klan groups: The racist mind revisited, 
American Behavioral Scientist, 46(1), 51–71. 
 
Farrell, C. & D.D. Nessel (1982) Effects of Storytelling: An Ancient Art for Modern Classrooms, San 
Francisco: World Weaving. 
 
Feddes, A.R., L. Nickolson & B. Doosje (2015) Triggerfactoren in het radicaliseringsproces, 
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 
 
Fjäder, C. (2014) The Nation-State, National Security and Resilience in the Age of Globalisation, 
Resilience, 2(2), 114-129.  



 
   

109 
 

 
Franz, B. (2007) ‘Europe’s Muslim youth: An inquiry into the politics of discrimination, relative 
deprivation, and identity formation’, Mediterranean Quarterly, 18(1), 89-112. 
 
Garrido, S., F.A. Baker, J.W. Davidson, G. Moore & S. Wasserman (2015) Music and Trauma: the 
relationship between music, personality and coping style, Frontiers in Psychology, 10 July 2015. 
 
Gholamrezayi, H., M. Heidari, H. Khayami Abiz, E. Abedini, H. Mohammadi & M. Sadeghi (2016) The 
Impact of a Consolidated Teaching Method (Playing-Role and Storytelling) On Developing Creative 
Thinking in Fourth-Grade Students in the “Heavenly Gifts “Lesson, Journal of Administrative 
Management, Education and Training, 12(2), 69-76. 
 
Gielis, S. (2018) Opvoeden tot zelfvertrouwen: 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te 
vergroten, Lannoo.  
 
Ginkel van, B. & E. Entenmann (eds.) (2016) The Foreign Fighters Phenomenon in the European 
Union. Profiles, Threats & Policies, The Hague: ICCT Research Paper. 
 
Graaf de, B.A. (2017) Terrorisme- en radicaliseringsstudies. Een explosief onderzoeksveld, Justitiële 
verkenningen, 43(3), 8-30.  
 
Gubrium A. (2009) Digital storytelling: An emergent method for health promotion research and 
practice, Health Promotion Practice, 10(2): 186–91. 
 
Guénoun, T. (2016) Plaidoyer pour une certaine utilisation du théâtre face à la radicalisation des 
adolescents, Psychothérapies, 3, 36, 161-171.  
 
Gurr, T. (1970) Why men rebel, Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Haigh, C. & P. Hardy (2010) Tell me a story. A conceptual exploration of storytelling in healthcare 
education, Nurse Education Today, 31(4), 408-411.  
 
Ham van, T., M. Hardeman, J. van Esseveldt, A. Lenders & A. van Wijk (2018) Links-extremisme in 
beeld. Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland, Den Haag: 
WODC. 
 
Heath-Kelly, C. (2017) “Resilience and Disaster Sites; The disastrous temporality of the ‘recovery-to-
come’”, in: E. Chandler & J. Coaffee, The Routledge Handbook of International Resilience, London / 
New York: Routledge, 307 – 317. 
 
Hooghiemstra, E. & L. Verharen (2015) Professionals in een veranderd speelveld: van onwennigheid 
naar weerbaarheid, Jeugdbeleid, 9(4), 173-180.  
 
Isbell, R., J. Sobol, L. Lindauer & A. Lowrance (2004) The Effects of Storytelling and Story Reading on 
the Oral Language Complexity and Story Comprehension of Young Children, Early Childhood 
Education Journal, 32, 157-163.   
 
Janssen, J. (2016) Afhankelijkheid en weerbaarheid: over het complexe en bonte werk van 
professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, Lectorale rede uitgesproken op 16 
september 2016, Avans Hogeschool. 
 



 

110 
 

Krueger, A.B. (2007) What Makes a Terrorist. Economics and the Roots of Terrorism, Princeton 
University Press. 
 
Kruglanski, A.W., M. Gelfand, J.J. Bélanger, A. Sheveland, M. Hetriarchchi & R. Gunaratna (2014) The 
Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent 
Extremism, Political Psychology, 35(1), 69-93. 
 
Lammers, M. & N. Meintser (2005) Weerbaar ondanks beperking Weerbaarheids-programma’s 
opzetten voor mensen met een beperking. Utrecht: TransAct. 
 
Lichbach, M. (1989) ‘An Evaluation of ‘Does Economic Inequality Breed Political Conflict? Studies’, 
World Politics, 41(4), 431-470. 
 
Lipman, D. (1999) Improving Your Storytelling: Beyond Basics for All Who Tell Stories in Work or Play. 
Little Rock, Arkansas, August House Publishers. 
 
Macpherson, H., A. Hart & B. Heaver (2015) Building resilience through group visual arts activities: 
Findings from a scoping study with young people who experience mental health complexities and/or 
learning difficulties, Journal of Social Work, 1-20. 
 

Mann, L., B. Doosje, E.A. Konijn, L. Nickolson, U. Moore en N. Ruigrok (2015) Indicatoren en 

manifestaties van weerbaarheid van de Nederlandse bevolking tegen extremistische boodschappen. 

Een theoretische en methodologische verkenning, Den Haag: WODC. 

 

Matthews J. (2014) Voices from the heart: The use of digital story telling in education, Community 
Practitioner, 87(1): 28–30. 
 
McCauley C. & S. Moskalenko (2008) Mechanisms of Political Radicalization. Pathways Toward 
Terrorism, Terrorism and Political Violence, 20(3), 415-433.  
 
Macpherson, H., A. Hart & B. Heaver (2015) Building resilience through group visual arts activities: 
Findings from a scoping study with young people who experience mental health complexities and/or 
learning difficulties, Journal of Social Work,  16(5), 1-20. 
 
Meijer, R. & S. de Winter-Koçak, Weerbaar tegen discriminatie. Werkzame elementen van 
weerbaarheidstrainingen tegen discriminatie voor jongeren met een migratieachtergrond, KIS 
 

Mello, R. (2001) Building Bridges: How Storytelling Influences Teacher/Student Relationships, Paper 
presented at the Storytelling in the Americas Conference, St. Catherine’s, Ontaria, Canada, August 
30-September 1 2001.  
 
Moghaddam, F. M. (2005) The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American 
Psychologist, 60(2), 161–169. 
 

Muller, E. (1985) ‘Income Inequality, Regime Responsiveness and Political Violence’, American 

Sociological Review, vol. 50, no. 1, pp. 47-61 

 

Nicolay, P.G. (2015) Weerbaarheid, Inauguratie Lector Weerbaarheid, Stenden. 

 

Nienhuis, I. (2014) Vrijheid, gelijkwaardigheid en bevoogding. Over bewonersparticipatie in het 
stimuleren van sociale weerbaarheid in (probleem)wijken, Groningen: Universiteit Groningen. 



 
   

111 
 

 
Ooijevaar, J. & G. Kraaykamp (2005) Links in beeld. Een explorerend onderzoek naar de sociale 
kenmerken van extreem links in Nederland, Mens en Maatschappij, 80(3).  
 
Piasecka, S. (2019) Performing PREVENT: anti-extremist theatre-in-education in the service of UK 
counter-terrorism, a Freirean analysis, Critical Studies in Terrorism, 12(4), 715-734.    
 
Portes, A. (1971) ‘On the logic of post-factum explanations: The hypothesis of lower-class frustration 
as the cause of leftist radicalism’, Social Forces, 50(1), 26-44. 
 
Rajabpour Farkhani S, & F. Jahanshahi (2011) The effectiveness of narrative therapy in reducing 
behavioural disorders among elementary school boy, Think Child, 2: 19–35  
 
RAN (2017) Strengthening community resilience to polarization and radicalization, London, Borough 
of Hounslow.  
 
Ranstorp, M. (2016) The Root Causes of Violent Extremism, RAN Issue Paper. 
 
Ravn, S. R. Coolsaet & T. Sauer (2019) Rethinking radicalization. Addressing the lack of a contextual 
perspective in the dominant narratives in radicalization, in: Clycq, N., C. Timmerman, D. Vanheule, R. 
van Caudenberg, S. Ravn (eds.) Radicalisation. A Marginal Phenomenon or a Mirror to Society, 
Leuven: Leuven University Press. 
 
Roy, O. (2017) Jihad and Death. The Global Appeal of Islamic State, Oxford: Oxford University Press. 
 
Rutter, M. (1985) Resilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to psychiatric 
disorder, British Journal of Psychiatry, 598-611. 
 
Sageman, M. (2004) Understanding terror networks, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
 
Schmid, A.P. (2011) The Definition of Terrorism, in A.P. Schmid (ed.) The Routledge Handbook of 
Terrorism Research, New York & London: Routledge. 
 
Schuurman, B.W. (2017) Becoming a European homegrown jihadist: a multilevel analysis of 
involvement in the Dutch Hofstadgroup, 2002-2005, Leiden: Faculty of Governance and Global 
Affairs.  
 
Shade, A. (2018) Expressive Arts Group Therapy with Children and Adolescents who have Experienced 
Trauma, Lesley University.  
 
Shafieyan, S., M.R. Soleymani, R. Samouei & M. Afshar (2017) Effect of storytelling on hopefulness in 
girl students, Journal of Education and Health Promotion, 6(1).  
 
Sikkens, E., M. van San, M. de Winter & S. Sieckelinck (2017) Verschillende extreme idealen, dezelfde 
radicale zoektocht? Push- en pullfactoren volgens jongeren met extreemlinkse, extreemrechtse en 
extreem islamitische idealen, Pedagogiek, 37(2), 157-171.  
 
Smilan, C. (2009) Building Resiliency to Childhood Trauma through Arts-based Learning, Childhood 
Education, 85(6), 380-384. 
 
Sollie, H. (2017) Alledaagse magie. Mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch 
rechercheurs, Den Haag: Boom Criminologie.  



 

112 
 

 
Surko, M., D. Ciro, C. Blackwood, M. Nembhard & K. Peake (2005) Experience of Racism as a 
Correlate of Developmental and Health Outcomes Among Urban Adolescent Mental Health Clients, 
Social Work in Mental Health, 3(3), 235-260.  

Taylor, E. (2018) Reaching out to the disaffected: mindfulness and art therapy for building resilience 
to violent extremism, Learning: Research and Practice, 4(1), 39-51. 

Trienekens, S.J. (2009) Kunst in het hart van de samenleving. Over burgerschap en culturele 
dynamiek, Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 17. 
 
Valk, van der I. & W. Wagenaar (2010) Monitor Racisme & Extremisme. In en uit extreemrechts, 
Amsterdam: Anne Frank Stichting/Amsterdam University Press.  
 
Veldhuis, T. & J. Staun (2009) Islamist Radicalisation: A Root Cause Model, The Hague: Netherlands 
Institute of International Relations Clingendael. 
 
Victoroff, J. & A.W. Kruglanski (2019) Psychology of Terrorism. Classic and Contemporary Insights, 
New York: Taylor & Francis. 
 
Vidino, L. & J. Brandon (2012) Countering Radicalization in Europe, London: ICSR.  
 
Weenink, A. (2019) De Syriëgangers, Landelijke Eenheid, Driebergen. 
 
Wright, C.Z. & S. Dunsmuir (2019) The Effect of Storytelling at School on Children’s Oral and Written 
Language Abilities and Self-Perception, Reading & Writing Quarterly, 35(2), 137-153.  
 
Zarobe, L. & H. Bungay (2017) The role of arts activities in developing resilience and mental wellbeing 

in children and young people, Perspectives in Public Health, 137(6), 337-347. 

 

 

 

 

 

  



 
   

113 
 

Bijlage 1 
 

BELIEFS – ATTITUDES – IDEOLOGY (BA) 

BA 1 Commitment to ideology that justifies violence      

BA 2 Perceived grievances and/or injustice     

BA 3 Dehumanization of designated targets associated with injustice     

BA 4 Rejection of democratic society and values     

BA 5 Expressed emotions in response to perceived injustice     

BA 6 Hostility to national identity     

BA 7 Lack of empathy and understanding for those outside one’s own group     

 

SOCIAL CONTEXT & INTENTION  (SCI)   

SCI 1 Seeker, user or developer of violent extremist materials     

SCI 2 Target for attack identified (person, group, location)      

SCI 3 Personal contact with violent extremists (informal or social context)     

SCI 4 Expressed intention to commit acts of violent extremism      

SCI 5 Expressed willingness and/or preparation to die for a cause or belief     

SCI 6 Planning, preparation of acts of violent extremism     

SCI 7 Susceptibility to influence, control or indoctrination      

 

HISTORY, ACTION & CAPACITY  (HAC)   

HAC 1 Early exposure to violence-promoting, militant ideology     

HAC 2 Network of family and friends involved in violent extremism     

HAC 3 Violent criminal history     

HAC 4 Strategic, paramilitary and/or explosives training     

HAC 5 Training in extremist ideology in own country or abroad     

HAC 6 Organizational skills and access to funding and sources of help     

 

COMMITMENT & MOTIVATION  (CM)   

CM 1 Motivated by perceived religious obligation and/or glorification     

CM 2 Motivated by criminal opportunism     

CM 3 Motivated by camaraderie, group belonging     

CM 4 Motivated by moral obligation, moral superiority     

CM 5 Motivated by excitement and adventure     

CM 6  Forced participation in violent extremism     

CM 7  Motivated by acquisition of status      

CM 8  Motivated by a search for meaning and significance in life      
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ADDITIONAL INDICATORS  

 

CRIMINAL HISTORY  (CH)   

CH 1 Client of the juvenile justice system/convicted for non-violent offence(s)    

CH 2 Non-compliance with conditions or supervision     

 

PERSONAL HISTORY  (PH)   

PH 1 Violence in family    

PH 2 Problematic upbringing and/or placed in juvenile care    

PH 3 Problems with school and work     

 

MENTAL DISORDER (MD)    

MD 1 Personality disorder     

MD 2 Depressive disorder and/or suicide attempts    

MD 3 Psychotic and schizophrenic disorder    

MD 4 Autism spectrum disorder     

MD 5 Post-traumatic stress disorder     

MD 6 Substance use disorder 
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Bijlage 2 
 

Het Forumtheater 

Na de aanslagen in Parijs en Brussel werd door een groep vrouwen in Anderlecht (Brussel) in 

het Forumtheater een toneelstuk over radicalisering opgezet. Het Forumtheater stelt het 

publiek in staat om reacties met betrekking tot de gespeelde scènes voor te stellen en om 

alternatieve eindes voor de scènes die slecht aflopen te zoeken (actietheater). Op basis van 

de verzamelde collectieve intelligentie wordt de scène opnieuw gespeeld. De kracht van dit 

Forumtheater is de capaciteit om de clichés over radicalisering te deconstrueren, vrijuit te 

spreken en het publiek te sensibiliseren over verontrustende signalen.  

 

Nadia 

Het theaterstuk Nadia is specifiek bedoeld voor leerlingen van het middelbaar onderwijs en 

hun leerkrachten. Het is een project dat wordt geleid door de European Theatre Convention 

(ETC), in samenwerking met de Fondazione Teatro Due Parma (Italië), de Toneelmakerij 

Amsterdam (Nederland), Det Norske Teatret Oslo (Noorwegen), het Staatstheater 

Braunschweig (Duitsland) en het Théâtre de Liège (België). Nadia vertelt het verhaal van 

twee jonge meisjes, twee goede vriendinnen die veel met elkaar gemeen hebben. Totdat 

één van hen op het internet op zoek gaat naar antwoorden over haar identiteit en een jonge 

luitenant van ‘Daesh’ ontmoet. Ze wordt verleid door zijn egalitair discours en door de 

droom van een betere wereld die opnieuw moet worden uitgevonden en opgebouwd en 

gaat overstag. Anna, haar beste vriendin, is getuige van haar langzame transformatie. De 

voorstellingen worden gevolgd door een debat en een uitwisseling van ideeën tussen de 

leerlingen, de acteurs en een expert. Daarnaast wordt een pedagogisch dossier ter 

beschikking gesteld, bestemd voor de onderwijzers en/of de opvoeders. Doelstelling van het 

project is sensibilisering van jongeren inzake het proces van gewelddadig radicalisme en het 

begrijpen van de sociale oorzaken ervan; inzake de manipulatie van de extremistische 

groepen; inzake de moeilijkheden waarmee jongeren uit gezinnen die afkomstig zijn uit 

andere culturen geconfronteerd worden; inzake de preventieve stappen die moeten worden 

ondernomen wanneer men met radicalisme geconfronteerd wordt; inzake de rol van gender 

in het kader van radicaliseringsprocessen, enz.  

 

Lettres à Nour 

In Verviers werd het theaterstuk Lettres à Nour (Brieven aan Nour) opgevoerd in het 

secundair onderwijs. Het theaterstuk van Rachid Benzine, Frans-Marokkaans islamoloog en 

onderzoeker, getuigt in briefvorm de uitwisselingen tussen een vader, een praktiserende 

intellectuele moslim die zijn religie beleeft als een boodschap van vrede en liefde, en zijn 

dochter die naar Irak vertrokken is, een luitenant van IS achterna die ze in het geheim 

huwde. Doelstelling is de toeschouwers via een theaterstuk sensibiliseren voor de 

problematiek en de begeleiders vóór en na het stuk van de nodige tools voorzien.   
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Hear our Voices 

Hear our Voices is een jeugdproject in het Verenigd Koninkrijk gericht op het bestrijden van 

terrorisme. Het is een project waarbij middelbare schoolkinderen drie korte dramastukken 

hebben bedacht rond de thema’s geweld, radicalisering en de effecten daarvan op gezinnen. 

Daarnaast produceren middelbare scholieren met een professionele schrijver gedichten en 

verhalen over Britse/fundamentele waarden en wat het betekent om Brits te zijn. In de 

lagere school werden de toneelstukken uitgevoerd en de verhalen verteld en werden de 

ouders van de kinderen uitgenodigd. Via het project werd een preventieve boodschap 

gebracht bij ongeveer duizend kinderen, ouders en leraren van een islamitische school.  166 

 

Not in My Name 

Not in My Name is een toneelstuk dat de effecten laat zien van een terroristische aanslag op 

leden van een lokale gemeenschap. Het project laat zien hoe theater jongeren kan 

introduceren in gevoelige en controversiële onderwerpen en discussies kan stimuleren over 

deze kwesties. Na het toneelstuk dat gespeeld wordt in scholen, gemeenschapscentra, 

theaters en andere jeugdsettings, is er de mogelijkheid om in dialoog te gaan tussen het 

publiek en de acteur, die een potentiele zelfmoordterrorist speelt. Scholieren die daarna 

geïnterviewd werden zeiden dat het toneelstuk hun begrip had vergroot van sociale en 

demografische kwesties. Zij bespraken met de onderzoekers welke implicaties het 

toneelstuk heeft op de manier waarop zij anderen zien en hoe zij stereotyperingen kunnen 

vermijden. 167  

 

From one extreme to the other 

Andere projecten die positieve effecten zouden hebben gehad zijn bijvoorbeeld een door de 

politie geleid preventie-initiatief op scholen, om kinderen en leraren te waarschuwen voor 

de gevaren van extremisme. Sommige van deze initiatieven zoals de From one extreme to 

the other theaterproductie, worden gezien als effectieve instrumenten om kinderen de 

gevaren van extremisme, intolerantie en terrorisme bij te brengen.  Dit stuk voor kinderen 

trekt paralellen tussen rechts extremisme en islamitisch geweld. Het bereikte 50.000 

schoolkinderen, waarvan velen leefden in gesegregeerde en vaak economisch 

achtergestelde gebieden in Noordwest Engeland.168 

 

 
166  RAN (2017) Strengthening community resilience to polarization and radicalization, London, 
Borough of Hounslow.  
167 Bonnell, J., P. Copestake, D. Kerr, R. Passy, C. Reed, R. Salter, S. Sarwar, S. Sheikh (2011) 
Teaching approaches that help to build resilience to extremism among young people, OPM & 
National Foundation for Educational Research.  
168  Vidino, L. & J. Brandon (2012) Countering Radicalization in Europe, London: ICSR.  
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Bijlage 3 
 

Tabel b3.1: codelijst meta-evaluatie projecten Fonds ZOZ. 

Code family  code 

Oorzaken Oz_Anders 

Oz_Geweld_familie 

Oz_opvoeding  

Oz_Problemen_school/werk 

Oz_Sociale_uitsluiting 

Oz_marginalisering/discriminatie 

Oz_Economische_moeilijkheden 

Oz_Gebrek_aan_mogelijkheden 

Oz_Lage_opleiding 

Oz_Politieke_grieven 

Oz_Sociale_uitsluiting 

Oz_Waargenomen_grieven/onrecht 

Oz_emoties_als_reactie_ waargenomen_onrecht  

Oz_Verwantschap 

Oz_Vriendschap  

Oz_Huwelijk 

Oz_Globalisering en modernisering 

Oz_Armoede 

Triggerfactoren  Tr_Anders 

Tr_Confrontatie met de dood 

Tr_Familieproblemen  

Tr_Problemen_chool/schooluitval 

Tr_ervaring_discriminatie 

Tr_Racisme/uitsluiting 

Tr_Politieke_gebeurtenissen 

Doelen Doel_weerbaarheid 

Doel_verbinding 

Doel_zelfreflectie/denken_grijstinten 

Doel_zelfvertrouwen/zelfdoeltreffendheid 

Doel_Anders 

Deelnemers 

(publiek)   

Dlnmrs_beoogd 

Dlnmrs_gerealiseerd 

Dlnmrs_Jongeren (<18 jaar) 

Dlnmrs_diversiteit 

Dlnmrs_sociale_groep/families 

Dlnmrs_motivatie 

Dlnmrs_aansluiting_interesse 

Dlnmrs_betrokkenheid 

Uitvoering Uit_kwaliteit  

Uit_kleinschalige_component 

Uit_setting  

Uit_participatie 

Aannames en mechanismen Mech_Theory_of_change 

Mech_verwachte_werking 

Technieken Tech_storytelling 

Tech_theatre_in_education 

Tech_ideologically_Challenging_Education 

Tech_Perspectiefwisseling 

Tech_Extended_contact 

Tech_Dramales/rollenspellen 
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Resultaten Res_algemeen 

Res_verbinding 

Res_weerbaarheid 

Res_zelfvertrouwen 

Res_denkwijze 

Res_anders 



 
   

119 
 

Bijlage bij hoofdstuk 3  
 

Doelen per interventie 

 

Back to Back (B2B) 

Voornaamste doel van Back to Back is om het contact tussen groepen leerlingen te verbeteren. De 

voorstelling is een doorontwikkeling van een eerdere voorstelling genaamd ‘Fair Play’. Met Fair Play 

werd beoogd om discriminatie en vooroordelen bespreekbaar te maken. Het primaire doel van Back 

to Back is het versterken van verbinding tussen verschillende groepen in de samenleving. De gedachte 

van de makers is dat er eerst verbinding moet zijn voordat het gesprek over discriminatie en 

vooroordelen aangegaan kan worden. De opzet van de interventie sluit aan bij het idee van 

overbruggend contact waarbij meer begrip ontstaat doordat groepen elkaar beter leren begrijpen.  

 

Count me in 

Binnen deze interventie worden verschillende doelen nagestreefd die overeenkomen met de 

bevindingen uit de literatuur. Zo beogen de makers empathie op te wekken voor personages in de 

voorstelling waarbij aandacht is voor verschillende perspectieven. De interventie kan ook bijdragen 

aan de verbinding tussen groepen. Binnen de voorstelling staat interetnisch contact centraal. Een van 

de boodschappen van de voorstelling is dat ondanks de verschillen tussen de hoofdrolspelers, zij nader 

tot elkaar kunnen komen. Een andere factor die tot verbinding kan leiden is het weerleggen van 

stereotypen. De voorstelling focust op overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende etnische 

groepen waar stereotypen over bestaan (Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders). Met betrekking 

tot het vergroten van de weerbaarheid worden impliciet en expliciet sociale normen gesteld waarbij 

respect voor andere zienswijzen en levensovertuigingen belangrijke thema’s zijn. De nagestreefde 

doelen van ‘Count me in’ richten zich op verschillende facetten van het maken van verbinding en 

vergroten van de weerbaarheid die in de literatuur benoemd zijn. Radicalisering en omgaan met 

geloofsovertuiging zijn thema’s die expliciet besproken worden binnen deze voorstelling. 

 

Dreamocracy 

Binnen Dreamocracy worden verschillende doelen beoogd. In brede zin is de interventie erop gericht 

om de betrokkenheid van leerlingen bij vrijheid en democratie te vergroten. Betrokkenheid hangt 

samen met het hebben van kennis over en waardering voor de democratie. Daarnaast beoogt het 

project deelnemers bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid om het democratisch 

systeem in stand te houden. Het hoofddoel van deze interventie sluit heeft betrekking op het 

versterken van het burgerschapsgevoel. Dit is een van de factoren die in de literatuur benoemd staan 

als indicator die bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid tegen radicale denkbeelden. 

 

Groeten Terug!  

De interventie is expliciet ontwikkeld om radicalisering te voorkomen onder jongeren die daar mogelijk 

vatbaar voor zijn. De makers van de interventie veronderstellen dat jongeren een geromantiseerd 

beeld hebben van de situatie in het Midden-Oosten en meer specifiek de ideologie van IS. Met GT 

willen de makers een tegengeluid bieden. Door jongeren uit het Midden-Oosten zelf aan het woord te 

laten, willen de makers het rooskleurige beeld dat hier mogelijk bestaat, doorbreken. Daarnaast willen 

de makers aantonen wat voor impact de ideologie van IS in de regio heeft voor de mensen die daar 

wonen.  De belangrijkste doelen van ‘Groeten Terug!’ zijn om de weerbaarheid van jongeren te 

vergroten en om het denken in grijstinten te stimuleren. Een ander doel dat uit het interview met de 

maker naar voren komt, is het versterken van verbinding door wederzijds begrip tussen verschillende 
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groepen te stimuleren. De doelen van de voorstelling zijn daarmee drieledig: 1) het vergroten van 

kennis en bewustwording, 2) vergroten van de weerbaarheid en empowerment stimuleren en 3) het 

versterken van verbinding tussen groepen. 

 

Jihad de voorstelling (Jdv) 

Doel van Jdv is om het thema radicalisering bespreekbaar te maken onder leerlingen op de middelbare 

school van diverse achtergronden. Een tweede doel van de makers is om inzicht te verkrijgen in 

narratieven die bruikbaar zijn om jongeren kritisch na te laten denken over hun eigen denkbeelden 

c.q. gedachten met betrekking tot radicalisering en ‘sense of belonging’. Een derde doel is het tot stand 

brengen van overbruggend contact tussen jongeren die behoren tot verschillende groepen. Een 

nevendoel is om met gebruik van het lespakket, docenten handvaten te geven om gevoelige 

onderwerpen bespreekbaar te maken in klassen. Het primaire doel van de interventie is om 

radicalisering bespreekbaar te maken. Vanuit de literatuur wordt dit niet genoemd als een mogelijk 

effectief middel tegen radicalisering. Het gaat er echter om op welke manier dit onderwerp 

bespreekbaar wordt gemaakt. Uit de evaluatie blijkt dat de manier waarop dit beoogd wordt, sterk 

samenhangt met het vergroten van de weerbaarheid. De subdoelen van de interventie zijn gericht op 

het versterken van begrip voor ‘de ander’, het opwekken van sympathie en het versterken van kritisch 

denkvermogen en overbruggend contact. Het nevendoel om docenten handvaten te bieden om 

radicalisering bespreekbaar te maken, lijkt op zijn sterkst een indirecte bijdrage te kunnen leveren aan 

het voorkomen van radicalisering. 

 

Kinderen van Aleppo (Kinderen van Aleppo) 
Met deze interventie worden drie verschillende doelen gestreefd. Het eerste en voornaamste doel is 

het versterken van verbinding in de samenleving.  Via de voorstelling wordt het publiek geïnformeerd 

over het verhaal en/of het leven van vluchtelingen. Zodoende beoogt de maker van de voorstelling om 

een nuance aan te brengen in de bestaande denkbeelden over vluchtelingen. De maker legt uit dat 

vluchtelingen normaliter geassocieerd worden met IS, oorlog, bootdrama’s et cetera en geeft aan dat 

het zijn doel is om het publiek te laten realiseren dat vluchtelingen voor hun vlucht een normaal leven 

hadden. Door het publiek meer inzicht in een andere groep te geven kan overbruggend contact 

ontstaan. Het tweede doel is het vergroten van de weerbaarheid van mensen die zich in de 

verhalen/context herkennen. Dit kunnen Syrische vluchtelingen zijn of andere (voormalig) 

vluchtelingen die het bestaan van de voorstelling als erkenning kunnen zien voor hun achtergrond. 

Deze twee doelen sluiten aan bij doelen waarvan uit de literatuur bekend is dat die een rol kunnen 

spelen bij de preventie van radicalisering. Het valt echter op dat bij deze doelen uitgegaan wordt van 

verschillende soorten publiek. Het versterken van verbinding is gericht op een publiek dat zelf geen 

vluchteling is, of er nog niet veel over weet, terwijl het beoogde publiek voor het vergroten van de 

weerbaarheid juist uitgaat van mensen die zich herkennen in de verhalen. Tevens kan het nuanceren 

van beelden over het leven van een vluchteling (voor de vlucht) een tegengeluid zijn voor personen 

die gevoelig zijn voor rechts-extremistische boodschappen. Het derde doel is het vergroten van de 

bewustwording van het publiek over fragiliteit van de democratie en het perspectief van de lokale 

bevolking. Hoewel er vanuit de literatuur geen aanwijzingen zijn dat het vergroten van bewustwording 

bijdraagt aan de preventie van radicalisering, zou beredeneert kunnen worden dat het publiek 

hierdoor leert denken in grijstinten in plaats van wij-zij tegenstellingen. Daarnaast zou het 

burgerschapsgevoel versterkt kunnen worden. In die zin kan bewustwording bijdragen aan een grotere 

weerbaarheid tegen radicale denkbeelden. 
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Leo Africanus 

Het doel van deze interventie is om jongeren (veelal met een migratieachtergrond) in contact te 

brengen met hun culturele roots. De maker van de voorstelling heeft doelbewust voor deze focus 

gekozen omdat hij meent dat veel mensen met een migratieachtergrond ‘ontworteld’ zijn. De eerste 

generatie migranten hebben hun culturele en spirituele banden met het land van herkomst ontbonden 

en dit heeft vervolgens ook doorwerking op de tweede en derde generatie Nederlanders met een 

migratieachtergrond. Met deze voorstelling wordt dan ook beoogd om jongeren culturele bagage mee 

te geven door hen de culturele en muzikale erfenis van Andalusië mee te geven. Een tweede 

doelstelling is om het Andalusisch erfgoed geïnstitutionaliseerd te laten raken binnen het westerse 

repertoire. Volgens de maker zal dit vervolgens (moeten) leiden tot een grote verbondenheid tussen 

groepen c.q. inclusie van groepen. Volgens de maker wordt dit doel tevens ook bereikt door het diverse 

publiek (in termen van de afkomst van bezoekers) dat door de voorstelling wordt aangetrokken. 

Volgens de maker van de voorstelling vindt men elkaar in de gedeelde interesse voor de muziek wat 

tot verbinding zou leiden. Ten derde beoogt de voorstellingen om het “wij-zij” gevoel te verminderen 

tussen groepen. Zo zou het verhaal illustreren hoe fluïde identiteiten zijn en aantonen dat mensen met 

verschillende wereldbeelden vredig met elkaar kunnen interacteren.  

Ondanks dat radicalisering als thema in deze voorstelling niet centraal staat, kunnen de beoogde 

doelen bijdragen aan de preventie van radicalisering. Immers, de voorstelling beoogt om de verbinding 

tussen groepen te versterken en om jongeren genuanceerder naar de werkelijkheid te laten kijken. Er 

worden verschillende aspecten nagestreefd die in de literatuur in verband worden gebracht met een 

grotere weerbaarheid. Het versterken van kritisch denkvermogen, het denken in grijstinten en het 

zorgen voor verbinding. Sommige van de doelen, zoals het versterken van verbinding door een 

gedeelde muzikale ervaring, lijken voornamelijk te berusten op aannames over de werking van de 

voorstelling. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de gemeten effecten van de interventies. 

 

NADIA 

Met NADIA beogen de makers om radicalisering bespreekbaar te maken en om kritische reflectie tot 

stand te brengen rondom onderliggende motieven van radicalisering waaronder een ‘gebrek aan thuis 

voelen en zingeving’. Daarbij richt deze interventie zich specifiek op het perspectief van de meisjes 

NADIA en Anna. De benoemde doelen in deze voorstelling, sluiten aan bij interventies die gericht zijn 

op het vergroten van de weerbaarheid.  

 

Toen ma naar Mars vertrok  

In de voorstelling staat het perspectief van een eerste generatie migrant en haar gezin centraal. In een 

interview geeft de maker van de voorstelling aan dat de voorstelling een collectieve beleving is waarin 

een positief verhaal wordt gedeeld. Hiermee lijkt de voorstelling een tegengeluid te willen bieden aan 

de negatieve beeldvorming rondom eerste generatie migranten. Doelen van de interventie zijn 

meerledig en afhankelijk van de achtergrond van de bezoeker. Ten eerste richt de interventie zich op 

het versterken van verbinding zowel tussen groepen als binnen de Marokkaans-Nederlandse 

gemeenschap. Enerzijds probeert de voorstelling een divers publiek te bereiken en zodoende 

verbinding in de samenleving en het begrip te vergroten tussen verschillende groepen.  Het tweede 

doel is het vergroten van de weerbaarheid van mensen met een migratieachtergrond. Idee is dat de 

eigenwaarde, trots en sense of beloning wordt vergroot onder dat deel van het publiek dat zich herkent 

in het verhaal. Voor dit publiek zou de voorstelling kunnen leiden tot een vergrote eigenwaarde en 

versterkt gevoel van inclusie, factoren die verband houden met de weerbaarheid. 

De beoogde doelen van de voorstelling sluiten aan bij de thema’s van weerbaarheid en verbinding 

die in de literatuur benoemd zijn.
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Bijlage bij hoofdstuk 4  
 

Oorzaken en triggerfactoren per interventie 

 

Back to Back 

Met Back to Back wordt getracht om vooroordelen en stereotypen inzichtelijk te maken via 

persoonlijke neutrale verhalen van de acteurs. De makers hopen dat de jongeren via deze verhalen 

kritisch zullen reflecteren op hun eigen denkkader en tot inzicht zullen komen over vooroordelen en 

stereotypen. Via een oefening waarin wordt ‘geroddeld’ over de acteurs voordat de verhalen verteld 

worden, wordt getracht inzichtelijk te maken welke vooroordelen er bestaan en hoe deze tot stand 

komen. 

De voorstelling heeft op indirecte wijze raakvlakken met verschillende factoren die in de literatuur 

benoemd worden met betrekking tot oorzaken en triggerfactoren van radicalisering. De gedachte is 

dat deelnemers aan de interventie inzicht krijgen in vormen van discriminatie, racisme, sociale 

uitsluiting en gevoel van marginalisering.  

 

Count me in 

Hoewel ‘Count me in’ niet expliciet over radicalisering gaat, komen er situaties naar voren die 

aansluiten bij oorzaken en triggerfactoren van radicalisering. De interventie speelt zich af op en 

rondom school en is mede daardoor herkenbaar voor deelnemers. Door deze situaties met de 

deelnemers te behandelen, is het mogelijk dat zij reflecteren op hun eigen leven en hoe zij met 

dergelijke situaties zouden omgaan. Dit kan bijdragen aan de weerbaarheid en verbinding tussen 

groepen. 

De interventie is voornamelijk gefocust op de omgang tussen personen uit verschillende sociale 

groepen, respect, religie, racisme, uitsluiting, discriminatie en omgaan met elkaar. Dit sluit aan bij de 

indicatoren: ‘gevoel van marginalisatie en discriminatie’, sociale uitsluiting, vriendschap, 

verwantschap, racisme en beleefde onrecht 

 

Dreamocracy 

In Dreamocracy staan burgerschap en democratische waarden centraal. Met de voorstelling hopen 

de makers de deelnemers in te laten zien hoe het democratische systeem werkt en welke 

verantwoordelijkheid zij daar zelf in hebben. Via de verhalen van ervaringsdeskundigen en 

activiteiten komen verschillende thema’s ter sprake die gelinkt zijn aan oorzaken en triggerfactoren 

van radicalisering. Op basis van de evaluatie kan worden vastgesteld dat de voorstelling met name 

inzet op: inclusie/uitsluiting, marginalisering en discriminatie, gebrek aan mogelijkheden en politieke 

gebeurtenissen. 

 

Groeten Terug! 

Groeten Terug! is een kleinschalige interventie waarbij met jongeren uit een wijk wordt gewerkt. In de 

interventie wordt expliciet ingespeeld op de (politieke) gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de 

(ervaren) positie van de jongeren in de Nederlandse samenleving. De programmamakers beogen om 

jongeren een realistisch beeld van het leven in (voormalige) IS-gebieden te geven door personen aan 

het woord te laten die uit dergelijke gebieden afkomstig zijn. Uit de evaluatie komt naar voren dat de 

interventie met name gericht is op het doorbreken van een onjuist beeld over het leven in IS-gebied 

en het bieden van perspectieven in de huidige omgeving. Het wordt uit de evaluatie niet duidelijk of 

er ook expliciet aandacht is voor de factoren waardoor deze jongeren zich aangetrokken voelen tot 

een ander systeem. Indirect valt echter op te maken dat de interventie in gaat op verschillende 
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oorzaken en triggerfactoren die in de literatuur benoemd zijn zoals het (ervaren) gebrek aan 

mogelijkheden, wantrouwen richting instanties, het gevoel van marginalisering, discriminatie, racisme 

en (sociale) uitsluiting.  

 

Jihad de Voorstelling 

De voorstelling vertelt het verhaal van drie Nederlandse jongeren die zich in Syrië aansluiten bij IS, 

omdat zij zich in Nederland niet thuis voelen. De voorstelling gaat expliciet over radicalisering en wat 

jongeren ertoe aanzet om uit te reizen naar IS-gebied en deel te nemen aan de jihad. Hoewel in de 

evaluatie niet uitgebreid ingegaan wordt op de inhoud van de voorstelling, is het duidelijk dat het niet 

thuis voelen in Nederland een belangrijk thema is binnen deze interventie. Andere aspecten die naar 

voren komen zijn het gevoel van (sociale) uitsluiting, racisme, discriminatie, gevoel van 

marginalisering, een gebrek aan mogelijkheden en vooroordelen. Deze factoren zijn in de literatuur 

gedefinieerd als mogelijke oorzaken en triggerfactoren van radicalisering. Op basis hiervan kan gesteld 

worden dat deze interventie op relevante oorzaken en factoren gericht is die expliciet over 

radicalisering gaan. 

 

Kinderen van Aleppo 

Op basis van de evaluatie is het niet mogelijk om relevante indicatoren met betrekking tot oorzaken 

en triggerfactoren van radicalisering te benoemen die in de interventie aan bod komen. De interventie 

is niet expliciet gericht op het voorkomen van radicalisering maar speelt zich wel af tegen een 

achtergrond waarin extremisme een rol speelt.  Het primaire doel van de interventie is zorgen voor 

verbinding door kennis te vergroten en het beeld over Syrische vluchtelingen bij te stellen. Een ander 

doel is het vergroten van weerbaarheid van Syrische vluchtelingen die de voorstelling bijwonen. Het 

idee is dat de voorstelling bijdraagt een positieve identiteitsvorming, leidt tot trots op de afkomst en 

erkenning van hun verhaal. Indirect zou beargumenteert kunnen worden dat de voorstelling daarmee 

raakt aan onderwerpen en factoren als marginalisatie, discriminatie en gevoel van uitsluiting.  

 

Leo Africanus 

Deze voorstelling vertelt het verhaal van Hassan El Wazzan en zijn relatie met de paus in de vijftiende 

eeuw. In de voorstellingen wisselen een katholiek en een islamitisch perspectief elkaar af waardoor 

het publiek de verschillende perspectieven naast elkaar ziet. De voorstelling beoogt om jongeren een 

culturele bagage mee te geven. Dit is nodig, omdat verschillende generaties Nederlanders met een 

migratieachtergrond volgens de maker “ontworteld” zijn. Hoewel dit op zichzelf geen indicator is die 

in de literatuur benoemd staat, zou beargumenteerd kunnen worden dat de maker van de voorstelling 

indirect marginalisering en uitsluiting wil bestrijden. Enerzijds wil hij verbinding tot stand brengen 

tussen verschillende groepen, anderzijds wil hij het zelfbeeld van jongeren met een migratie-

achtergrond versterken. Op basis van de historische vertelling kunnen parallellen getrokken worden 

naar hedendaagse debatten over integratie en polarisatie. 

 

NADIA 

Doel van de voorstelling is om radicalisering bespreekbaar te maken. Daarbij is gekozen voor het 

perspectief van twee meisjes. Vanwege het onderwerp van de interventie, kan verwacht worden dat 

er verschillende aspecten aan bod komen waarvan uit de literatuur bekend is dat deze kunnen 

bijdragen aan radicalisering. Binnen de interventie komen spanningen op het gebied van 

‘verwantschap‘, ‘vriendschap‘ en het ‘huwelijk’ aan bod.  Dit komt overeen met de uitkomsten van de 

literatuurstudie.  Tevens wordt in de evaluatie gesteld dat in de voorstelling factoren zoals 

ontworteling, sociale vervreemding, eenzaamheid en isolement behandeld worden. Dit zijn eveneens 

indicatoren die aansluiten bij factoren die in de literatuurstudie als relevant zijn geïdentificeerd. De 
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evaluatie stelt ook dat de voorstelling thema’s behandelt als (het streven naar) gelijkheid en 

rechtvaardigheid en idealisme. Ook dit zijn (sociaaleconomische) factoren die eveneens relevant zijn 

geïdentificeerd in de literatuurstudie.  

 

Toen ma naar Mars vertrok 

De evaluatoren beschrijven dat de voorstelling gefocust is op onderwerpen zoals identiteitsvorming 

van jongeren met een migratieachtergrond. Daarnaast geeft de maker van de voorstelling aan dat hij 

met de voorstelling beoogt om een positief verhaal te creëren over families met een 

migratieachtergrond. Dit wordt beoogd, omdat de maker een tegengeluid wil creëren tegen het 

narratief van conflict en criminaliteit dat geassocieerd zou worden met dergelijke groepen in de 

samenleving. Hoewel radicalisering als onderwerp niet aan bod komt in deze voorstelling, kan 

indirect afgeleid worden dat de makers met de voorstelling beogen om verbinding te versterken en 

om weerbaarheid te vergroten. Enerzijds wordt er beoogd om de eigenwaarde te verhogen, 

tegelijkertijd wordt de verbinding gezocht door vooroordelen weg te nemen. Op basis daarvan kan 

beargumenteerd worden dat de voorstelling gericht is op het tegengaan van het gevoel van 

marginalisatie, discriminatie, racisme en (sociale) uitsluiting in de samenleving. 
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Bijlage bij hoofdstuk 5 
 

Veronderstelde werkzame mechanismen per interventie 

Back to back 

Op basis van de interviews met de makers worden zes verandertheorieën benoemd. Vijf van deze 

theorieën hebben betrekking op het versterken van verbinding. In de eerste theorie staat het verhaal 

van de Taino indianen centraal. Leerlingen maken kennis met een ander perspectief op de geschiedenis 

en krijgen daardoor mogelijk meer begrip voor het perspectief van anderen (denken in grijstinten). De 

tweede theorie veronderstelt dat door te roddelen over de (achtergrond van de) acteurs 

nieuwgierigheid opgewekt wordt waardoor leerlingen gemotiveerd worden kennis te maken met de 

verhalen en personen. Drie theorieën hebben betrekking op het persoonlijk verhaal dat de acteurs 

vertellen. De veronderstelling is dat door het delen van persoonlijke verhalen ruimte voor herkenning 

(binnen een ander perspectief) ontstaat, dat leerlingen geconfronteerd worden met vooroordelen en 

kwetsbaarheid ervaren. Als gevolg hiervan ontstaat ruimte voor verbinding, een positieve houding ten 

opzichte van ‘anderen’ en verbinding door het vinden van gemeenschappelijkheid. Binnen de laatste 

theorie wordt aangenomen dat leerlingen door de voorstelling geconfronteerd worden met hun eigen 

geschiedenis en bewust worden van de eigen bubbel waarin zij leven. Hierdoor kan het besef ontstaan 

dat het verhaal van de ‘ander’ er ook toe doet en leidt tot acceptatie van andere perspectieven. 

De doelen die in Back to Back zijn benoemd en de daaraan veronderstelde mechanismen sluiten aan 

bij de doeleinden die in de literatuur zijn geïdentificeerd, waaronder: het versterken van de verbinding 

in de samenleving en het stimuleren van zelfreflectie en het denken in grijstinten als instrumenten om 

de weerbaarheid te vergroten en zodoende de voedingsbodem voor radicale denkbeelden te 

verkleinen. 

 

Count me in 

De makers beogen met de interventie verbinding te stimuleren door verschillende perspectieven aan 

te bieden. Daarnaast verwachten de makers dat de voorstelling empathie opwekt bij het publiek 

waardoor zij meer begrip krijgen voor mensen die tot een andere groep behoren. Een ander 

mechanismen is door interetnisch contact te tonen, het publiek dit ook eerder in het eigen leven zal 

toepassen (interetnisch contact). In de voorstelling worden ook stereotypen weerlegt en gefocust op 

overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende etnische groepen. Hierdoor ontstaat een 

genuanceerder beeld bij het publiek wat tot verbinding in het echte kan leven. Met betrekking tot het 

vergroten van de weerbaarheid worden in de interventie impliciet en expliciet sociale normen gesteld 

waarbij respect voor andere zienswijzen en levensovertuigingen belangrijke thema’s zijn.  

 

Dreamocracy 

Op basis van de programmaevaluatie kunnen er drie subdoelen onderscheiden worden die gezamenlijk 

bij moeten dragen aan het versterken van burgerschap en zodoende weerbaarheid. De eerste betreft 

de aanname dat leerlingen op basis van Dreamocracy leren over de waarde van het democratisch 

systeem. Een tweede aanname is dat leerlingen op basis van de interventie leren over hun 

verantwoordelijkheid bij het in standhouden van de democratie. Tot slot wordt verondersteld dat 

leerlingen de vaardigheden die zij tijdens de interventie opdoen meenemen in het dagelijks leven. 

Daardoor kijken zij met een andere blik naar het systeem waar zij zelf onderdeel van zijn en hechten 

ze meer belang aan democratie. 
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Groeten Terug! 

Aan de werking van de interventie ligt een aantal veronderstellingen ten grondslag. Deze 

veronderstelde mechanismen zijn geformuleerd op basis van een interview met de maker en vertaald 

naar een aantal verandertheorieën. De theorieën hebben betrekking op de verschillende doelen. Zo 

veronderstellen de ontwikkelaars dat de interventie een preventieve en/of deradicaliserende werking 

kan hebben door Nederlandse jongeren a) te inspireren door de positieve verhalen van de vertellers 

en/of b) te choqueren door de “echte” verhalen uit de oorlogsgebieden uit het Midden-Oosten te 

ervaren. Tegelijkertijd kunnen jongeren geïnspireerd worden door de verhalenvertellers. De gedachte 

is dat ondanks alle tegenslagen deze jongeren het toch gemaakt hebben. Dit kan als inspiratie voor de 

jongeren dienen om zelf ook iets van hun leven te maken. Met betrekking tot empowerment is de 

veronderstelling dat doordat jongeren de wijk uitgaan voor gesprekken, zij contacten met mensen uit 

andere groepen opdoen waardoor zij meer handelingsperspectief krijgen. Een laatste veronderstelling 

is dat wanneer jongeren merken dat mensen van buiten de wijk met respect naar hun luisteren, zij zich 

meer erkend door en verbonden voelen met de samenleving.  

De doelen die gesteld worden binnen GT sluiten naadloos aan bij zowel de programmalogica van Fonds 

ZOZ als wat er bekend is uit de literatuur. De interventie richt zich expliciet op het vergroten van 

weerbaarheid en het versterken van verbinding en is daarbij specifiek gericht op het voorkomen van 

radicalisering onder risicojongeren die mogelijk vatbaar zijn voor radicale denkbeelden. De focus op 

empowerment kan eveneens als een onderdeel van weerbaarheid beschouwd worden. 

 

Jihad de Voorstelling 

Op basis van de onderzoeksvragen kan een aantal veronderstelde mechanismen worden ontleed. De 

veronderstelling van de makers is dat de verhalen in de voorstelling empathie opwekken bij de 

deelnemers. Hierdoor kunnen de deelnemers zich beter in anderen verplaatsen en ontstaat er meer 

begrip voor andere perspectieven. Het tweede mechanisme heeft betrekking op het stimuleren van 

kritisch denkvermogen en zelfreflectie. De makers veronderstellen dat door het lespakket en het 

nagesprek, dialoog op gang komt onder leerlingen met verschillende achtergronden. Doordat zij 

meningen en ervaringen met elkaar delen wordt kritische zelfreflectie versterkt en komt 

overbruggend contact tot stand. 

 

Kinderen van Aleppo 

Op basis van een interview met de maker zijn zes verandertheorieën opgesteld. De eerste twee 

theorieën veronderstellen dat door het delen van een persoonlijk verhaal, de beeldvorming van het 

publiek bijgestuurd wordt en meer verbinding ontstaat. Doordat het publiek een completer beeld 

krijgt, ontstaat betere beeldvorming. Tegelijkertijd krijgt de oorlog een menselijk gezicht en wordt het 

daarmee herkenbaarder voor het publiek, aldus de maker. Binnen de derde theorie bestaat de 

aanname dat het publiek empathie krijgt voor de hoofdrolspelers van de voorstelling doordat zij 

kennisnemen van hun persoonlijke verhaal. Hierdoor kan het publiek zich voorstellen hoe een 

vluchteling zich voelt en ontstaat er meer begrip. De vierde theorie gaat uit van het perspectief van de 

vluchteling. Deze kan zich meer erkend voelen wanneer hij/zij ziet dan er aandacht is voor de verhalen 

van vluchtelingen in een theatersetting. Hierdoor neemt het gevoel gezien en gehoord te worden toe 

wat een positieve invloed kan hebben op de weerbaarheid. De laatste twee theorieën gaan over 

bewustwording. Zo wordt verondersteld dat de voorstelling bijdraagt aan het inzichtelijk maken van 

de strijd om democratie en dat het publiek daardoor bewust wordt over de fragiliteit van de 

democratie. De zesde theorie gaat uit van het perspectief van de lokale bevolking die in de voorstelling 

centraal staat. Door het publiek via de verhalen te tonen hoe de lokale bevolking de buitenlandse 

inmenging opvat wordt zij bewust van verschillende perspectieven. 

Leo Africanus 
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In de evaluatie van Leo Africanus zijn zes verandertheorieën geformuleerd waarbij dieper ingegaan 

wordt op de veronderstelde mechanismen. Deze theorieën hangen samen met het versterken van het 

zelfbeeld en vertrouwen, het vergoten van de weerbaarheid en versterking van verbinding tot stand 

brengen. De maker veronderstelt dat door het spelen van Andalusische muziek, muzikale 

herkenningspunten ontstaan waarin een deel van het publiek zich herkent waardoor het 

zelfvertrouwen toeneemt. Daarmee samenhangend zou de opvoering van de muziek in een theater 

opgevat kunnen worden als publieke erkenning van de achtergrond wat een gevoel van trots 

aanwakkert. Er is ook een aantal meer algemene mechanismen benoemd. De maker verwacht dat het 

aanbieden van historische verhalen het publiek laat kennismaken met de nuances en gelaagdheid in 

de geschiedenis. Als gevolg vermindert het denken in wij-zij tegenstellingen en ontstaat gewapendheid 

in het zelfbeeld, aldus de maker. Door het publiek kennis te laten maken met het verhaal van Leo 

Africanus wordt hetzelfde doel beoogd. Het publiek krijgt tijdens de voorstelling een voorbeeld van 

vermenging tussen de islam en het katholicisme en hoe dit geen tegenstelling hoeft te zijn maar 

harmonieus samen kan leven. Een ander veronderstelt mechanisme is dat de voorstelling het kritisch 

denkvermogen stimuleert. De maker verwacht dat de voorstelling mogelijk doorwerkt in de gedachten 

over hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De maker legt uit dat de thema’s in de voorstelling 

ook nu nog actueel zijn en kunnen helpen bij het plaatsen in historische context. Hierdoor vergroot het 

begrip, denken in grijstinten en daarmee de weerbaarheid. Tot slot wordt verondersteld dat de 

gedeelde ervaringen van de muziek tijdens de voorstelling leidt tot verbinding onder de aanwezigen in 

de zaal.  

 

NADIA 

In de evaluatie van NADIA is in tegenstelling tot andere evaluaties, niet gewerkt met 

verandertheorieën. Desondanks kan op basis van de geformuleerde onderzoeksvragen een aantal 

veronderstelde mechanismen worden benoemd. De makers hebben zich onder andere gericht op 

veronderstelde oorzaken van radicalisering zoals sociale vervreemding, eenzaamheid, isolement, 

idealisme, gelijkheid en rechtvaardigheid. De veronderstelling is dat door deze thema’s bespreekbaar 

te maken er zelfreflectie optreedt en jongeren meer begrip krijgen voor verschillende perspectieven 

en empathie ontwikkelen voor andere verhalen dan die van henzelf. Een tweede mechanisme is dat 

door dialoog te stimuleren (tijdens een spel) tussen jongeren van verschillende afkomst meer 

wederzijds begrip en daardoor meer tolerantie ontstaat. De veronderstelde mechanismen hebben 

voornamelijk betrekking op het ‘stimuleren van zelfreflectie en denken in grijstinten’ en ‘versterken 

van overbruggend contact’ zoals dit verwoord wordt in de literatuur. 

 

Toen ma naar Mars vertrok 

Met de voorstelling worden verschillende veranderingen bij het publiek beoogd. Bijvoorbeeld een 

verandering van de beeldvorming. Deze mechanismen zijn beschreven in negen verandertheorieën. 

Binnen de theorieën staat het delen van een alledaags en persoonlijk verhaal centraal. Door het 

delen van dit verhaal verwacht de maker dat er verschillende veranderingen bij het publiek kunnen 

optreden. De veranderingen kunnen verdeeld worden in drie soorten, 1) het bevestigen van de 

migratieachtergrond op een positieve manier, 2) het leggen van verbinding en 3) inclusie van de 

geschiedenis van migranten in Nederland. Door de migratieachtergrond op een positieve manier te 

belichten worden taboes en negatieve stereotypen doorbroken, volgens de maker. Tegelijkertijd 

wordt een positief verhaal gedeeld en krijgt het publiek een kijkje achter de voordeur van een 

‘migrantenfamilie’. Het maken van verbinding gebeurt op verschillende niveaus. Voor mensen met 

een vergelijkbare achtergrond als de hoofdpersonen kan de voorstelling als erkenning worden gezien 

waardoor zij een gevoel van trots krijgen. Daarnaast wordt ook beoogd op verschillende groepen 

(binnen het publiek) te verbinden door de gedeelde ervaring van het bijwonen van de voorstelling en 
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door het bespreken van universele thema’s als liefde en ouderschap. Tot slot hoopt de maker deze 

voorstelling onderdeel is van de inclusie van migrantengeschiedenis in de Nederlandse samenleving. 
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Tabel b5.1: Doelen en veronderstelde mechanismen per interventie 

Interventie Doel(en) Veronderstelde mechanismen 

Back to back Contact tussen groepen 
verbeteren/tot stand brengen 
 
Verbinding vergroten 

Vergroten van verbinding door te roddelen, zodoende nieuwsgierigheid opwerken waardoor leerlingen gemotiveerd worden 
kennis te maken met de verhalen en personen. 
 
Door het delen van een persoonlijk verhaal ontstaat ruimte voor herkenning ruimte voor verbinding en positieve houding 
t.o.v. anderen. 
 
Vergroten van weerbaarheid door aanbieden van nieuwe/verschillende perspectieven: kennismaken met verhaal Taino 
indianen stimuleert het denken in grijstinten. 
 
Confrontatie met eigen geschiedenis leidt tot acceptatie van andere perspectieven. 
 
Door het delen van een persoonlijk verhaal ontstaat ruimte voor confrontatie vooroordelen en kwetsbaarheid. Als gevolg 
toename van weerbaarheid door positievere houding 

Count me in Verbinding tussen groepen 
vergroten 
 
Individuele weerbaarheid 
versterken 
 
De voorstelling gaat expliciet in 
op relevante thema’s als 
omgaan met geloofs-
overtuigingen en radicalisering 

Via de voorstelling worden stereotypen weerlegd, hierdoor ontstaat een genuanceerder beeld over de ander wat leidt tot 
mogelijkheid tot verbinding. 
 
In de voorstelling staat interetnisch contact centraal, daarbij worden de acteurs als ‘peers’ gezien. Hierdoor ontstaat extended 
contact wat leidt tot positievere attitudes over ‘anderen’ onder deelnemers. 
 
Tijdens de voorstelling worden impliciet sociale normen uitgedragen (mbt discriminatie) doordat deze boodschap wordt 
overgedragen door ‘peers’ leidt dit tot gedragsverandering. 
 
Door verhalen met een tegengesteld perspectief te presenteren krijgen deelnemers meer begrip voor verschillen, dit leidt tot 
denken in grijstinten en zelfreflectie. 
 
Door scenes uit de voorstelling met deelnemers na te spelen, leren zij hoe ze zelf zouden reageren en krijgen zij spelenderwijs 
een handelingsperspectief aangedragen.  

Dreamocracy Burgerschapsgevoel versterken 
 
Betrokkenheid bij vrijheid en 
democratie vergroten 

Leerlingen worden bewust over de eigen verantwoordelijkheid die zij zelf innemen in het democratisch systeem dit leidt tot 
zelfreflectie, kritisch denkvermogen in het dagelijks leven. 
 
Door persoonlijke verhalen kennismaken met het leven in een dictatuur ontstaat herwaardering voor het democratisch systeem. 
 
Via opdrachten (stemfraude) en verhalen worden leerlingen geconfronteerd met hun verantwoordelijkheid bij het in stand 
houden van democratie.   
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Groeten 
Terug! 

Vergroten van de weerbaarheid 
onder jongeren 
 
Bewustwording stimuleren 
 
Verbinding tussen groepen 
versterken 
 
Denken in grijstinten stimuleren 
 
Geromantiseerd beeld Midden-
Oosten ontkrachten 
 
Positief alternatief bieden voor 
radicalisering 

Door gesprekken buiten de wijk komen de jongeren de wijk uit en ervaren zij dat er met respect naar hen wordt geluisterd. 
Hierdoor ontstaat verbinding met anderen buiten de eigen groep. 
 
De persoonlijke verhalen van jongeren uit het Midden-Oosten die ondanks tegenslag doorgaan inspireert jongeren om niet bij 
de pakken neer te gaan zitten en zich te mobiliseren om iets van hun eigen leven te maken.  
 
Door gesprekken buiten de wijk te organiseren komen deelnemers de wijk uit en bouwen zij contacten op met ‘witte’ mensen. 
Als gevolg krijgen jongeren handelingsperspectief wat leidt tot een gevoel van empowerment. 
 
Door echte verhalen over de oorlog (in Syrie) worden jongeren gechoqueerd en ontstaat besef van propaganda. 
 
Door echte verhalen over de oorlog (in Syrie) ontstaat het besef hoe ingrijpend oorlog is en worden  jongeren geraakt en 
ontstaat besef hoe hard de realiteit is. 

Kinderen van 
Aleppo 

Begrip vergroten door delen 
persoonlijke verhalen 
 
Verbinding in de samenleving 
versterken 
 
Weerbaarheid vergroten 
 
Bewustwording stimuleren 

Verbinding tussen vluchtelingen en maatschappij door een completer beeld te geven van de beeldvorming van vluchtelingen.  
 
Verbinding tussen vluchtelingen en maatschappij door oorlog een menselijk gezicht te geven (en situaties herkenbaar te 
maken).  
 
Verbinding door opwekken van empathie en reflectie voor de hoofdrolspelers in de voorstelling en wat zij meemaken.  
 
Weerbaarheid vergroten van vluchtelingen door het échte verhaal over de oorlog te vertellen, hierdoor ontstaat een positieve 
identiteit wat vluchtelingen het gevoel geeft erkend te worden.  
 
Gevoel van inclusie bevorderen doordat theatermaker (behorende tot een minderheidsgroep) een podium krijgt om het 
verhaal te vertellen, voelt als erkenning/bestaansrecht binnen groep.  
 
Bewustwording rondom fragiliteit van de democratie door inzichtelijk maken van de strijd die hiervoor gevoerd is (in Syrië) en 
welke gevolgen dit heeft gehad.  
 
Bewustwording alternatief perspectief aan te bieden waaruit blijkt dat de lokale bevolking niet op hulp zit te wachten.  

Leo 
Africanus 

Jongeren met migratie-
achtergrond in contact 
brengen met culturele roots 
 

Verbinding vergroten door via historische vertellingen publiek inzicht te geven in de nuance/gelaagdheid van de geschiedenis. 
Als gevolg worden tegenstellingen tussen groepen afgezwakt.  
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Andalusisch erfgoed 
geïnstitutionaliseerd maken in 
westerse cultuur 
 
Verbinden door gedeelde 
ervaring en wij-zij 
tegenstelling weg te nemen 

Verbinding vergroten tussen groepen (in het bijzonder Katholicisme en Islam) door vermenging in het verleden te laten zien. 
Hierdoor krijgt publiek inzicht in de gelaagdheid van identiteiten en verminderd harde tegenstelling van wij versus zij.  
 
Verbinding tussen publiek vergroten door het hebben van een gedeelde ervaring van mooie muziek beluisteren in het theater. 
 
Weerbaarheid vergroten door actuele en maatschappelijke problemen in een historische context te kunnen plaatsen. 
 
Positieve identiteitsvorming van mensen die zich verbonden voelen met de Andalusische achtergrond door (h)erkenning van de 
culturele achtergrond door het creëren van muzikale herkenningspunten en het tot leven brengen van Andalusische muziek. 
 
Vergroten van trots voor eigen (Andalusische) achtergrond door erkenning van culturele achtergrond doordat de 
muziek/cultuur in het theater vertoond wordt. 

Toen ma 
naar Mars 
vertrok 

Door het delen van 
persoonlijk verhaal een 
positief beeld geven  
 
Eigenwaarde, trots en 
verbinding tussen en binnen 
groep(en) vergroten 

Verbinding door publiek een completer beeld geven door een tegengeluid tegen narratief van conflict (met conflict wordt 
bedoeld: radicalisering/criminaliteit). 
 
Verbinding in de zaal creëren door een verhaal te vertellen over ouderschap waarin alle groepen zich kunnen herkennen.  
 
Verbinding binnen Marokkaanse gemeenschap vergroten door herkenning gedeelde geschiedenis.  
 
Verbinding alle groepen door herkenning universele thema’s.  
 
Verbinding niet-Marokkaanse groepen/Marokkaanse gemeenschap door het bieden van een tegengeluid tegen narratief van 
conflict/karikatuur. 
 
Vergroten weerbaarheid door taboes bespreekbaar te maken via het vertellen van een persoonlijk verhaal waarbij een kijkje 
achter de voordeur wordt gegeven.  
 
Positieve identiteitsvorming (onder de Marokkaanse gemeenschap en andere migrantengroepen) door het beeld te geven dat 
zij onderdeel zijn van een positief verhaal. 
 
Positievere identiteitsvorming door de karikatuur (van jezelf) te doorbreken door het delen van positief verhaal. 
 
Positieve identiteitsvorming benoemen door vanuit het vertelde verhaal een gevoel van trots tot stand te brengen. 
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Bijlage bij hoofdstuk 6 
 

Deelnemers per interventie 

Back to Back  

De beoogde doelgroep van deze interventie zijn leerlingen op het voortgezet onderwijs van 

verschillende opleidingsniveaus. Deze klassenvoorstelling is zowel aan vmbo-, havo- en vwo-klassen 

gegeven. Tevens is de voorstelling aan leerlingen met diverse culturele achtergronden getoond. In die 

zin was het publiek van deze interventie doelbewust heel divers. Interessant is dat deze interventie 

een doorontwikkeling is op de voorstelling ‘Fair play’. Tijdens het spelen van die voorstelling 

concludeerden de makers dat bij een deel van het publiek (jongeren buiten de Randstad) de 

voorstelling niet aankwam vanwege een gebrek aan kennis. Met dit in gedachten is Back to Back 

ontwikkeld. Er lijkt echter niet voor gekozen om Back to Back specifiek op jongeren buitend de 

Randstad te richten maar meer op jongeren in het algemeen. 

Omdat de interventie exclusief gespeeld wordt voor schoolklassen, is de kans erg groot dat het publiek 

dat de makers beogen te bereiken, ook bereikt wordt. Uit de evaluatie komt het beeld naar voren dat 

een divers publiek bereikt is. De 582 leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn verdeeld naar 

verschillende opleidingsniveaus, geslacht en achtergrond. Er zijn geen gegevens beschikbaar over hoe 

vaak en voor wie de interventie in totaal uitgevoerd is.  

Op basis van de literatuur is vastgesteld dat interventies in deze context het best gericht kunnen zijn 

op jongeren (<18 jaar) met diverse achtergronden en opleidingsniveaus. Dit komt overeen met de 

doelgroep van Back to Back. Doordat de interventie via scholen wordt uitgevoerd, is de kans groot dat 

er ook jongeren bereikt worden die vanuit zichzelf niet snel zouden meedoen aan dergelijke 

activiteiten. Dit kan echter ook nadelige gevolgen hebben voor de motivatie tot deelname. 

 

Count me in 

De theatervoorstelling ‘Count me in’ is bedoeld voor leerlingen vanaf de derde klassen van het speciaal 

onderwijs cluster 4, praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en MBO. De voorstelling wordt gespeeld voor 

maximaal 60 leerlingen per voorstelling (2 klassen). Het is niet bekend hoe vaak de voorstelling 

inmiddels is opgevoerd. Evenals bij Back to Back het geval is, wordt de voorstelling afgenomen door 

scholen. Hierdoor wordt het beoogde publiek bereikt maar is het niet duidelijk hoe de verdeling naar 

niveaus is. 

Voor de doelgroep van ‘Count me in’ geldt in principe hetzelfde als voor Back to Back. de beoogde 

doelgroep sluit aan bij wat er bekend is uit de literatuur. 

 

Dreamocracy 

De interventie Is gericht op leerlingen op verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs en voor 

leerlingen van het basisonderwijs in groep 7 en 8. Tevens wordt het programma getest op het MBO. 

De evaluatie van de interventie is echter gericht op middelbare school leerlingen op vmbo/mavo, 

mavo/havo en vwo-niveau. Het is niet bekend hoe vaak de interventie is uitgevoerd en hoeveel 

leerlingen zijn bereikt. Op basis van de evaluatie lijkt het bereik echter relatief groot. Zo is de vragenlijst 

behorende bij de evaluatie 424 keer ingevuld. Waarschijnlijk is deze slechts een klein deel van het 

totale aantal bereikte leerlingen.  Net zoals bij de voorgaande interventies wordt deze exclusief aan 

scholen aangeboden maar is het niet duidelijk of bepaalde niveaus of richtingen 

oververtegenwoordigd zijn. In de evaluatie is onderzocht of de interventie tot verschillende resultaten 

leidt bij verschillende soort leerlingen (opleidingsniveau en wel/geen migratieachtergrond. 
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Het beoogde publiek van Dreamocracy sluit aan bij het evaluatiekader. Doordat de interventie gericht 

is op scholen (klassikaal), is de kans groot dat er verschillende groepen worden aangesproken. Dit geeft 

de mogelijkheid tot het verbinden van groepen. Ook is het mogelijk dat de interventie jongeren bereikt 

die mogelijk vatbaar zijn voor radicale denkbeelden. Doordat de interventie aan scholen wordt 

aangeboden, en dus door scholen wordt afgenomen, is de kans groot dat de interventie leerlingen 

bereikt die vanuit zichzelf niet naar het theater zouden gaan of mee zouden doen aan soortgelijke 

activiteiten. Het blijft echter de vraag in hoeverre deze leerlingen enthousiast en intrinsiek 

gemotiveerd zijn om deel te nemen en daarmee samenhangend hoe effectief de interventie dan is. 

 

Groeten Terug! 

Groeten Terug! is een kleinschalige interventie die is uitgevoerd in een buurthuis in de Randstad. De 

doelgroep van de interventie bestond in eerste instantie uit de buurthuisbezoekers.  

Gezien de intensiteit en aard van de interventie lijkt het om een kleinschalige interventie te gaan die 

gericht is op een specifieke wijk in de Randstad. Hoewel de beoogde doelgroep in eerste instantie niet 

werd bereikt, is dit gaandeweg de uitvoering aangepast. 

De motivatie om de doelgroep te wijzigen lijkt aan te sluiten bij de beredenering in het evaluatiekader. 

Vanwege het specifieke doel van de interventie, radicalisering voorkomen bij jongeren die daar 

mogelijk vatbaar voor zijn, is het belangrijk dat de interventie gericht is op jongeren in de vormende 

fase. De initiatiefnemer ondervond tijdens de interventie dat een oudere doelgroep werd 

aangesproken waarbij dit niet het geval was. Vervolgens is de wijziging doorgevoerd om zich te richten 

op een jongere doelgroep.  

 

Jihad de Voorstelling 

De voorstelling is vanaf januari 2016 tot en met april 2017 te zien geweest in de Nederlandse theaters 

en is vertoond aan zowel een regulier publiek als middelbare scholieren. Als onderdeel van steun door 

het Ministerie van SZW zijn er afspraken gemaakt over het beoogde publiek. De doelstelling voor de 

interventie was dat deze minimaal 60 keer werd opgevoerd en minstens 10.000 leerlingen in de 

leeftijdscategorie van 14 tot en met 19 jaar verdeeld over de opleidingsniveaus VMBO, mavo, havo, 

vwo, gymnasium en MBO bereikt zouden worden.  

In de evaluatie is specifiek gekeken naar het bereik. In de periode van januari 2016 tot en met april 

2017 is de voorstelling 131 keer gespeeld voor middelbare scholieren. In totaal zijn er 35.909 leerlingen 

verdeeld over alle opleidingsniveaus bereikt. Het bereik van de voorstelling is daarmee zeer groot. Het 

is niet bekend in hoeverre een regulier publiek bereikt is.  

Net zoals de eerder besproken interventies is Jihad de Voorstelling voornamelijk gericht op scholieren. 

Dit sluit aan bij wat bekend is uit de literatuur. Op deze manier worden jongeren in de vormende fase 

aangesproken die mogelijk vatbaar zijn voor extremistisch gedachtegoed. Tegelijkertijd wordt een 

publiek met een diverse achtergrond bereikt, zowel door het uitvoeren voor klassen als een regulier 

publiek, waarmee verbinding in de samenleving gestimuleerd kan worden. 

 

Kinderen van Aleppo 

De beoogde doelgroep van deze interventie was divers. Enerzijds werd de voorstelling in theaters voor 

een regulier publiek opgevoerd, daarnaast werd de interventie specifiek aan universiteiten en 

hogescholen aangeboden, bijvoorbeeld via culturele programma’s. De beoogde doelgroep van de 

voorstelling lijkt dan ook uit studenten van universiteiten en hogescholen te bestaan in combinatie 

met een regulier theaterpubliek. De evaluatoren stelden de doelgroep vast op HBO en WO-studenten 

in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 25 jaar. De evaluatie van de interventie was specifiek gericht 

op de uitvoeringen bij universiteiten en hogescholen. 
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Op basis van de evaluatie kan niet goed worden vastgesteld in hoeverre het beoogde publiek ook 

bereikt is. Tevens in het niet bekend hoe vaak de voorstelling opgevoerd is.  De evaluatoren schrijven 

dat de respondenten die tijdens de evaluatie de vragenlijst in hebben gevuld (n=140), afweek van de 

beoogde doelgroep. Dit baseren zij onder andere op het feit dat de gemiddelde leeftijd van de 

respondenten 38 jaar was. Van de respondenten had een relatief klein deel een migratieachtergrond, 

namelijk 14 procent. De respondenten hoeven echter niet representatief te zijn voor de bezoekers aan 

de voorstelling. Zo constateren de evaluatoren dat relatief weinig mensen met een Syrische afkomst 

deelgenomen hebben aan de evaluatie terwijl deze wel in de zaal leken te zitten. Zij opperen dat er 

mogelijk sprake was van een taalbarrière.  In de evaluatie wordt verder niet beoordeeld in hoeverre 

de interventie erin geslaagd is het beoogde publiek te bereiken. 

Het beoogde publiek van Kinderen van Aleppo wijkt af van de interventies die hiervoor besproken zijn. 

Een duidelijk verschil is dat deze voorstelling specifiek gericht is op een iets ouder publiek dat hoger 

opgeleid is. Op basis van de literatuur is bekend dat personen die in het verleden geradicaliseerd zijn, 

tussen de 18 en 30 jaar waren. Deze voorstelling in om die reden naar verwachting niet effectief in het 

voorkomen van radicalisering. De kans is groot de personen die mogelijk gevoelig zijn voor 

radicalisering deze ideeën in hun vormende fase opdoen. Kinderen van Aleppo zou in die zin op een te 

oude doelgroep gericht zijn. Een belangrijk doel van Kinderen van Aleppo is echter om de verbinding 

in de samenleving te versterken. Dit doel wordt mogelijk wel bereikt met deze voorstelling. Op 

universiteiten en hogescholen komen veel verschillende groepen samen en ook het reguliere 

theaterpubliek kan divers zijn. Vermoedelijk is veel van het publiek echter hoger opgeleid en 

geïnteresseerd in cultuur. Tegelijkertijd is uit de literatuur bekend dat het reguliere theaterpubliek 

hoger opgeleid is en politiek linksgeoriënteerd is. Het vermoeden bestaat dan ook dat dit publiek al 

voor het bijwonen van de voorstelling open stond voor andere perspectieven en over kritisch 

denkvermogen bezat. Het is dus de vraag in hoeverre deze voorstelling op basis van het beoogde 

publiek effectief is in het vergroten van de weerbaarheid en versterken van verbinding in de 

samenleving. 

 

Leo Africanus 

De interventie bestaat uit een theatervoorstelling met optioneel een aantal aanvullende activiteiten. 

In de evaluatie staat benoemd dat de doelgroep van de interventie bestaat uit leerlingen op 

middelbare scholen van alle leeftijden, op alle niveaus.  

De evaluatoren schrijven dat de variatie in en het bereik van de interventie groter was dan in eerste 

instantie verwacht werd. Daaruit kan afgeleid worden dat de voorstelling een relatief groot publiek 

bereikt heeft.  De doelgroep van de evaluatie bestond uit middelbare scholieren van allerlei soorten 

leeftijden en afkomstig van allerlei soorten niveaus. Daarnaast was er een redelijke grote variatie onder 

het publiek wanneer gekeken wordt naar de programma’s die zijn gevolgd. Op basis van deze 

uitspraken kan afgeleid worden dat het beoogde publiek bereikt is. 

Net zoals de eerder besproken interventies die zich richten op jongeren in de schoolgaande leeftijd, 

sluit dit aan bij wat er bekend is vanuit de literatuur. Op basis van deze doelgroep is deze interventie 

mogelijk effectief bij het vergroten van de weerbaarheid en het versterken van verbinding in de 

samenleving.  
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NADIA 

De doelgroep van NADIA zijn leerlingen vanaf 12 jaar die onderwijs volgen op allerlei soorten niveaus. 

Vanaf januari 2017 is NADIA te zien geweest op twaalf middelbare scholen, waarvan negen in 

Nederland en drie in België. In totaal is de voorstelling 84 keer gespeeld voor 2.113 leerlingen.  

Op basis van bovenstaande cijfers lijkt het beoogde publiek te zijn bereikt. De makers van deze 

interventie (De Toneelmakerij) voeren voorstellingen op binnen een vast netwerk van scholen.  

Vanuit de literatuur is bekend dat het aanspreken van een brede doelgroep een goede manier is om 

begrip en verbinding tussen verschillende maatschappelijke groepen te stimuleren. Daarnaast heeft 

deze voorstelling het bespreekbaar maken van radicalisering en vergroten van de weerbaarheid als 

doelen. Voor deze doelen is het van belang dat de interventie wordt aangeboden aan een relatief jong 

publiek. Op basis van de beoogde en bereikte doelgroep lijkt NADIA  een effectieve interventie. 

 

Toen ma naar Mars vertrok 

Toen ma naar Mars vertrok is een familievoorstelling die in de periode april 2017 tot en met februari 

2018 elf keer is opgevoerd. In totaal hebben circa 7.000 personen de voorstelling bezocht. De maker 

van de voorstelling benoemd in een interview dat het beoogde standaardpubliek bestaat uit mensen 

behorende tot de Marokkaanse gemeenschap. In de evaluatie wordt opgemerkt dat de primaire 

beoogde doelgroep jonge mensen met een migratieachtergrond betreft. Daarnaast hoopt de maker 

dat een gangbaar theaterpubliek naar de voorstelling komt. 

Als onderdeel van de evaluatie hebben 400 mensen de vragenlijst ingevuld. Van deze respondenten 

was ruim 80 procent vrouw, gemiddeld 45 jaar en hoogopgeleid. Van de respondenten hadden 142 

een migratieachtergrond. Van de deelnemers aan de evaluatie had 26 procent een Marokkaanse 

achtergrond. In een voetnoot merken de onderzoekers op dat de samenstelling van de groep die 

deelgenomen heeft aan de vragenlijst slechts deels overeenkomt met het publiek dat tijdens 

observaties in de zaal zat. Zo observeerden zij dat een relatief groot deel van de bezoekers vrouw was 

en bestaat de indruk dat de vragenlijst relatief vaak ingevuld is door mensen zonder 

migratieachtergrond. Met andere woorden de deelnemers aan de vragenlijst zijn waarschijnlijk niet 

representatief voor het bereikte publiek en het aandeel bezoekers met een migratieachtergrond was 

waarschijnlijk hoger dan op basis van de evaluatie naar voren komt. Op basis van de evaluatie is het 

waarschijnlijk dat het beoogde publiek bereikt is. In elk geval lijkt een relatief groot deel van het publiek 

te bestaan uit personen met een (Marokkaanse) migratieachtergrond dat aangevuld is met een 

regulier theaterpubliek. Andere constateringen zijn dat er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen 

bezoekers met en zonder migratieachtergrond, respectievelijk gemiddeld 33 en 53 jaar. Bezoekers met 

een migratieachtergrond zijn gemiddeld genomen jonger dan het publiek zonder migratieachtergrond. 

De onderzoekers geven aan dat dit mogelijk voortkomt uit “de interesses die passen bij de levensfasen 

van bezoekers: jongere bezoekers met een migratieachtergrond kwamen vooral uit interesse in en 

inzicht op hun eigen identiteit; oudere bezoekers zonder migratieachtergrond richten zichzelf op 

anderen en volgende generaties”.  

Op basis van de bereikte en beoogde doelgroep verwachten wij dat deze voorstelling voornamelijk 

effectief kan zijn bij het versterken van verbinding. De maker benoemd als doelen voor de 

voorstelling verschillende dimensies van verbinding. Hierbij wordt gedoeld op het versterken van 

verbinding zowel binnen de Marokkaanse gemeenschap als tussen groepen in de samenleving. Deze 

beide groepen lijken bereikt te zijn. Tegelijkertijd dient opgemerkt te worden dat het publiek relatief 

oud en hoger opgeleid is. We verwachten dat deze interventie om deze reden minder effect zal 

hebben op het vergroten van de weerbaarheid omdat relatief jongeren in de vormende fase aan zal 

spreken. Daarnaast wordt het reguliere theaterpubliek vaak gekenmerkt als blank, hoger opgeleid 

dat openstaat voor andere culturen en ideeën. Om die reden is het de vraag in hoeverre de 
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voorstelling bij dit publiek tot andere denkbeelden zal leiden of al bestaande denkbeelden/interesses 

onder het publiek zal versterken. 
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Bijlage bij hoofdstuk 7 
 

Uitvoering en ingezette technieken per interventie 

Back to back 

Back to Back is een interventie die op school in de klas wordt uitgevoerd. De interventie bestaat uit 

verschillende onderdelen: een workshop, voorstelling en nagesprek. Scholen kunnen er zelf voor 

kiezen wel of geen workshop te volgen. Bij 1 van de 4 scholen die voor de evaluatie geobserveerd zijn, 

vond geen workshop plaats. Het is niet bekend of dit invloed had op de effectiviteit van de interventie. 

Tijdens de workshop roddelen de leerlingen samen met een acteur over de andere acteurs. Deze 

acteurs komen later hun verhaal vertellen. Door te roddelen hopen de makers de leerlingen te 

activeren en hun interesse te wekken. Daarnaast wordt hiermee beoogd bewustzijn over vooroordelen 

te creëren. Tijdens de voorstelling vertellen acteurs hun persoonlijke verhaal aan de leerlingen. Na 

afloop van de voorstelling vindt een klassikaal nagesprek plaats waarbij de leerlingen uitgenodigd 

worden hun eigen verhaal te vertellen.  

De interventie sluit op verschillende vlakken aan bij wat er in de literatuur bekend is. Door de 

voorstelling binnen de schoolsetting in de klas uit te voeren is er sprake van een relatief kleinschalige 

opzet binnen een veilige en vertrouwde setting. De workshop en het nagesprek waarin leerlingen 

worden aangemoedigd hun eigen verhaal te delen voegen een activerende component toe aan de 

interventie.  

Het vertellen van persoonlijke verhalen is een vorm van storytelling waarin een boodschap wordt 

overgebracht. Opmerkelijk is dat binnen deze interventie ervoor gekozen is om neutrale verhalen te 

vertellen waar leerlingen zelf een mening over mochten vormen. De onderzoekers concluderen: “De 

opzet van Back to Back was uiteindelijk zo dat leerlingen niet werden gedwongen tot een bepaalde 

reactie, tot empathie of reflectie. Hen werd een verhaal verteld. Na afloop mochten ze zelf beslissen 

wat het verhaal met ze deed.” Dit wordt als een positief aspect van de interventie gezien.  

In de evaluaties wordt ook een aantal kanttekeningen geplaatst die samenhangen met de opzet en 

uitvoering. Zo merken de onderzoekers op dat de oefening waarin geroddeld werd soms resulteerde 

in sociaal wenselijke antwoorden. Bijvoorbeeld doordat de leerlingen aangezet werden tot roddelen. 

Het is de vraag in hoeverre dit tot het juiste effect leidde, namelijk bewustwording over je eigen 

vooroordelen. Met bet betrekking tot het nagesprek wordt opgemerkt dat de beoogde uitkomsten en 

daarmee samenhangend de uitvoering van dit onderdeel enige aandacht verdient. Zo wordt 

geconcludeerd dat de nieuwsgierigheid van leerlingen naar de verhalen van de acteurs nauwelijks 

omgezet werd in nieuwsgierigheid naar andere leerlingen. Daarnaast was er tijdens het nagesprek 

voornamelijk aandacht voor de ‘bijzondere verhalen’ bijvoorbeeld van leerlingen met een 

migratieachtergrond. De onderzoekers merken op dat niet altijd adequaat werd gereageerd op 

verhalen van leerlingen. Het lijkt erop dat de acteurs niet voorbereid waren op verhalen die niet 

aansluiten bij de interventie (of die zij verwacht hadden). Zo werd een gedeeld verhaald over 

biseksualiteit nauwelijks besproken. Tot slot wordt opgemerkt dat hoewel de interventie succesvol 

was in het tot stand brengen van openheid, het niet helemaal duidelijk is wat het doel daarvan was. 

De verhalen die de leerlingen met elkaar deelden, gingen voornamelijk over gevoelige en kwetsbare 

ervaringen maar hadden weinig te maken met het opdoen van kennis over andere achtergronden. 

Hoewel leerlingen elkaar dus beter lijken te leren kennen, leren zij niet persé over andere 

bevolkingsgroepen of perspectieven (die tot verbinding leiden).  
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Count me in 

Bij ‘Count me in’ zitten leerlingen op school of in een theater in een theateropstelling en zijn zij de 

toeschouwers gedurende de voorstelling. Na de voorstelling vindt een nagesprek plaats waarbij de 

leerlingen worden betrokken. De voorstelling zelf is beperkt interactief, af en toe wordt het publiek 

aangesproken maar verder vindt er geen interactie plaats.  

Het nagesprek is plenair en wordt geleid door een professionele gespreksleider. Tijdens het nagesprek 

blijven de acteurs in hun rol en worden betrokken wanneer nodig. De leerlingen wordt gevraagd naar 

hun ervaring en mening over thema’s als discriminatie en cultuurverschillen. Aan het eind van het 

nagesprek wordt een aantal scenes uit de voorstelling nagespeeld samen met de leerlingen. De 

leerlingen wordt gevraagd om te reageren op situaties in de voorstelling.  

De opzet en uitvoering van de interventie sluit op verschillende manieren aan bij wat er uit de 

literatuur bekend is. In de voorstelling worden acteurs ingezet die door de leerlingen als ‘peers’ worden 

gezien. De acteurs zijn van een vergelijkbare leeftijd en afkomst. Hierdoor kunnen de leerlingen zich in 

de acteurs herkennen en is er ruimte voor extended contact. Daarbij is er in de voorstelling expliciet 

aandacht voor omgang tussen verschillende groepen en aanschouwen de leerlingen interetnisch 

contact. Ook het naspelen van scenes met de leerlingen is een element wat bijdraagt aan de 

effectiviteit van de interventie. De interactiviteit van de voorstelling wordt dan ook als goed 

beoordeeld. De onderzoekers merken op dat de voorstelling zich afspeelt in een voor de leerlingen 

herkenbare setting, de school. Dit maakt het makkelijker voor de leerlingen om zich in de voorstelling 

in te leven wat mogelijk een positief effect heeft op de effectiviteit. Een ander positief punt is het 

gebruik van social media. Dit is een integraal onderdeel van het leven van leerlingen. Uit de literatuur 

is echter niet bekend of dit bijdraagt aan de effectiviteit.  

Behalve deze positieve punten wordt een aantal punten ter verbetering genoemd. Tijdens het 

nagesprek worden soms te moeilijke woorden gebruikt. In de uitvoering zou daarom beter rekening 

gehouden kunnen worden met de doelgroep. Ook kan er meer aandacht besteed worden aan het 

creëren van een veilige setting. De onderzoekers pleiten ervoor dat de voorstelling voor een enkele 

klas wordt opgevoerd. Op basis van de evaluatie wordt niet duidelijk voor hoeveel leerlingen de 

interventie gespeeld werd maar het lijkt erop dat meerdere klassen gelijktijdig deelnamen aan de 

interventie. Tegelijkertijd leek er sprake van goede interactie wat erop duidt dat leerlingen zich veilig 

genoeg voelden om actief te participeren. Tot slot wordt geadviseerd dat de interventie ingebed wordt 

in een breder programma met een opvolgend traject. Hierover wordt gezegd: “Deze voorstelling is 

alleen een ingang om met de mentor aan de slag te gaan. Het is een start om een gesprek te beginnen.” 

De verwachting is dat de interventie meer effect zal hebben wanneer deze ingebed in een uitgebreider 

programma. 

 

Dreamocracy 

Deze interventie wordt op school in klassikale setting uitgevoerd en bestaat uit een dag(-deel) waarin 

verschillende soorten opdrachten worden uitgevoerd en ervaringsdeskundigen hun verhalen delen. 

Tijdens de eerste serie opdrachten ervaren leerlingen hoe het is om onrecht te beleven. De 

ervaringsdeskundigen vertellen over het leven in een dictatuur. In de tweede serie opdrachten 

oefenen de leerlingen hun democratische vaardigheden. Tevens worden er filmpjes gebruikt. 

De opzet en uitvoering sluit aan op verschillende aspecten die in de literatuur als effectief zijn 

benoemd. In de interventie wordt gebruik gemaakt van storytelling (de verhalen van de 

ervaringsdeskundigen) en vindt in kleinschalige klassikale setting plaats. De uitvoering op school maakt 

dit een voorbeeld van theatre in education. Door opdrachten uit te laten voeren is de interventie 

interactief, activerend en vinden er rollenspellen plaats. Door de leerlingen onrecht en een 

ondemocratisch systeem te laten ervaren vindt er perspectiefwisseling plaats.  
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De onderzoekers concluderen dat hoewel leerlingen lessen trekken uit de opdrachten, leken deze niet 

altijd te werken zoals beoogd. De opdracht vergrote wel de kennis van de leerlingen maar slaagde er 

niet in hen dingen te laten ervaren.  

 

Groeten Terug! 

Groeten Terug! wijkt qua uitvoering en opzet af van de andere interventies. De interventie is 

uitgevoerd op wijkniveau in een buurthuis en was specifiek gericht op jongeren die mogelijk gevoelig 

waren voor radicalisering. De interventie liep over een langere tijd en wordt gekenmerkt door de 

kleinschalige setting en intensieve begeleiding. Tijdens de interventie kwamen jongeren in contact met 

jongeren uit het Midden-Oosten die hun ervaringen deelden (storytelling). Deze jongeren waren 

‘peers’ voor de deelnemers. Jongeren konden zich identificeren met die jongeren uit het Midden-

Oosten. Andere activiteiten bestonden uit het bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders van 

verschillende instanties buiten de wijk (o.a. politie, gemeente). Deze activiteiten waren erop gericht 

om extended contact tot stand te brengen. In veel gevallen werden de activiteiten afgesloten met een 

gezamenlijke maaltijd waarbij de jongeren ervaringen met elkaar uitwisselden. Deze opzet sluit aan bij 

verschillende indicatoren die in de literatuur zijn geïdentificeerd zoals: kleinschalige karakter in een 

vertrouwde setting, interactief, activerend, gericht op extended contact en kennis delen via 

storytelling. 

Er worden door de onderzoekers verschillende verbeterpunten in de uitvoering benoemd. Ten eerste 

wordt opgemerkt dat de uitwisselingsactiviteiten met hoogwaardigheidsbekleders weinig impact 

hebben gehad. In besprekingen met deelnemers worden hier weinig naar gerefereerd. Een ander 

verbeterpunt hangt samen met het niveau waarop discussie werden gevoerd en het vermogen/niveau 

van de deelnemers. Tijdens de gesprekken met de jongeren uit het Midden-Oosten was de voertaal 

Engels. Met name voor jongere deelnemers vormde dit een barrière omdat zij de taal niet machtig 

genoeg waren.  

 

Jihad de Voorstelling 

De interventie bestaat uit een lespakket, theatervoorstelling en nagesprek. Het lespakket bevat een 

lesbrief voor docenten en verschillende opdracht waarvan het de bedoeling is dat deze voorafgaand 

aan de theatervoorstelling worden uitgevoerd. Met deze opdrachten worden concepten als 

radicalisering en jihad in brede context besproken. Vervolgens vindt in het theater een voorstelling 

plaats die door meerdere klassen en scholen bijgewoond wordt. Na afloop van de voorstelling vindt in 

het theater een plenair nagesprek plaats. 

Vanwege de grote verscheidenheid aan activiteiten binnen de interventie, worden er verschillende 

aspecten van effectieve interventies uitgevoerd binnen deze interventie. Zo wordt met de 

theatervoorstelling via storytelling een boodschap uitgedragen. De opdrachten in de klas zijn 

kleinschalig en activerend van aard. Doordat de opdrachten in de klas worden uitgevoerd is er sprake 

van een vertrouwde en veilige setting. Hoewel een belangrijk doel van de interventie is om 

overbruggend contact tot stand te brengen, wordt het niet duidelijk uit de evaluatie of hierbij een 

specifieke techniek wordt gebruikt. 

In de evaluatie worden verschillende verbeterpunten benoemd. Ten eerste zorgt het uitvoeren van 

het nagesprek in een theaterzaal met een groot publiek ervoor dat er geen vertrouwde en veilige 

omgeving ontstaat waarin leerlingen zich durven te uiten. Daarbij is door de makers opgemerkt dat de 

betrokken professionals die tijdens de eerste speelronde de nagesprekken uitvoerden niet over 

voldoende kwaliteiten bezaten om deze te leiden. Tijdens latere speelrondes zijn deze vervangen voor 

professionele theaterprofessionals die ervaring hebben met nabesprekingen. Tot slot wordt benoemd 

dat veel docenten zich niet aan de lesinstructie hielden. De voorbereidende lessen en opdrachten 

vormen een belangrijk deel van de interventie. Wanneer deze niet correct, onvolledig of niet 
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uitgevoerd worden, heeft dit vermoedelijk een grote impact op hoe de interventie beleefd wordt en 

het effect van de interventie op de leerlingen. Het lijkt een risico om onderdelen die dermate belangrijk 

zijn voor de effectiviteit van de interventie afhankelijk te laten zijn van de uitvoering van docenten.  

 

Kinderen van Aleppo 

Deze interventie bestaat een persoonlijke monoloog die in het theater wordt opgevoerd. In de 

interventie wordt via storytelling verschillende (gedrags)veranderingen bij het publiek beoogt te 

bereiken. In de evaluatie worden geen verbeterpunten benoemd. 

 

Leo Africanus 

Leo Africanus bestaat uit een voorstelling die in het theater wordt opgevoerd in combinatie met een 

(optionele) workshop en bijbehorende lesbrief. In de evaluatie wordt uitgegaan van de interventie de 

voorstelling in combinatie met de workshop wordt uitgevoerd. Hoewel de voorstelling voor meerdere 

klassen (op school) wordt uitgevoerd, worden de workshop en bijbehorende opdrachten klassikaal 

uitgevoerd. In de interventie wordt gebruik gemaakt van storytelling en wordt via de workshop een 

activerende en kleinschalige component uitgevoerd die in een vertrouwde en veilige setting wordt 

uitgevoerd. Tijdens de workshop wordt door de leerlingen een debat-opdracht uitgevoerd waarbij ze 

discussiëren over verschillende stellingen. Daarnaast wordt een gebouwen opdracht gemaakt waarin 

leerlingen beelden van religieuze gebouwen getoond worden die overlappende kenmerken hebben. 

De onderzoekers concluderen dat de voorstelling positief wordt beoordeeld en goed wordt 

gewaardeerd. De kwaliteit van de workshopbegeleiders wordt eveneens goed beoordeeld. Wel wordt 

opgemerkt dat de opdrachten binnen de workshops niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Zo 

zou de gebouwen-opdracht ertoe leiden dat er juiste verschillen benoemd worden in plaats van 

overeenkomsten. Dit wordt ook als algemeen punt over de workshops opgemerkt. De relevante van 

de opdrachten lijkt niet altijd even duidelijk, in de ogen van de onderzoekers zou er meer verbinding 

gezocht kunnen worden in de workshops.  

 

NADIA 

De interventie bestaat uit drie onderdelen: een klassenvoorstelling, een aansluitende workshop 

begeleid door een theaterdocent en een online community waar jongeren uit verschillende landen 

gezamenlijk reflecteren op het onderwerp ‘thuis voelen’.169 

De voorstelling gebruikt verschillende technieken die vanuit de literatuur als effectief zijn benoemd. 

Via het delen van verhalen (storytelling) wordt een boodschap over gedragen. Daarnaast is de 

interventie een voorstelling van theatre in education die op school, in de klas wordt uitgevoerd. In de 

voorstelling staan de perspectieven van twee meisjes centraal. Hierbij is sprake van 

perspectiefwisseling waarbij verschillende perspectieven over dezelfde situaties worden getoond. Ook 

wordt er gebruik gemaakt van overbruggend contact waarbij ‘peers’ interetnisch contact hebben. 

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat uit de evaluatie naar voren komt dat veel leerlingen zich 

niet herkennen in NADIA of Anna. Het is de vraag in hoeverre zij als peers gezien worden. De 

voorstelling en de workshop worden uitgevoerd op klassikaal niveau. Hiermee wordt een veilige en 

vertrouwde setting gecreëerd waardoor leerlingen eerder geneigd zijn actief deel te nemen. Via de 

opdrachten tijdens de workshop na afloop wordt een interactief/activerend component aan de 

interventie toegevoegd.  

Ter verbetering wordt genoemd dat de voorstelling en de opdrachten beter kunnen aansluiten op het 

beoogde doel van radicalisering bespreekbaar maken. Dit bleef nu toe impliciet waardoor dit niet altijd 

 
169 De online community viel buiten de scope van de oorspronkelijke evaluatie en wordt zodoende niet verder 
besproken.  
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duidelijk werd voor leerlingen. Een ander verbeterpunt heeft betrekking op het niveau van de 

opdrachten. Met name op de lagere onderwijsniveaus werd opgemerkt dat sommige onderdelen van 

de interventie te hoog gegrepen waren voor een deel van de leerlingen. Hiermee samenhangend 

concluderen de onderzoekers dat een aantal docenten de lesbrief niet (volledig) volgt. Dit gebeurde 

met name op lagere onderwijsniveaus, vermoedelijk omdat deze docenten het niveau van de 

opdrachten te hoog vonden. 

 

Toen ma naar Mars vertrok 

Toen ma naar Mars vertrok is een theatervoorstelling die bedoeld is voor de hele familie. In de 

voorstelling worden verschillende verhalen van mensen met een migratieachtergrond verteld. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse media, onder andere film. De voorstelling beoogt 

verandering bij het publiek te weeg te brengen via storytelling. In de evaluatie worden geen 

verbeterpunten benoemd.
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Bijlage bij hoofdstuk 8 
 

Resultaten per interventie 

Back to Back 

Doel van de interventie is om het publiek zich ervan bewust te maken dat elk individu in het denken 

beïnvloed wordt zijn/haar omgeving. Deze omgeving vormt een individu en is dus ook in grote mate 

bepalend voor de visie en/of ideeën van een individu. Bewustwording hierover kan leiden tot meer 

verbinding en eventueel weerbaarheid tegen extremistische denkbeelden. De interventie is primair 

gericht op het versterken van verbinding in de samenleving. Voor Back to Back zijn vier 

onderzoeksvragen geformuleerd: 1) Wat waren de specifieke veronderstellingen van de makers met 

betrekking tot het verbindend vermogen van de voorstelling?, 2) Hoe werd de voorstelling Back to 

Back door leerlingen beoordeeld?, 3) Droeg de voorstelling bij aan de door de makers beoogde 

verbinding onder leerlingen?, 4) Welke (groepen) leerlingen stonden wel/ niet open voor verbinding 

op basis van de voorstelling? Om tot een antwoord te komen op deze vragen zijn zes 

verandertheorieën opgesteld. 

In de eerste ToC wordt aangenomen dat leerlingen door het verhaal van de Taino indianen 

kennismaken met een ander perspectief op koloniale geschiedenis. Hierdoor leren zij om op meerdere 

manieren naar de geschiedenis te kijken. Uit de evaluatie komt naar voren dat leerlingen deze 

boodschap vaak niet uit de voorstelling haalden. De lessen die leerlingen trokken waren dat je niet 

moet discrimineren en marginaliseren. Slechts een klein deel benoemd bewust te zijn geworden dat 

er alternatieve perspectieven op de geschiedenis bestaan. Deze ToC lijkt dan ook slechts deels 

bevestigd.  

Binnen de tweede ToC wordt ervan uitgegaan dat leerlingen door te roddelen nieuwsgierig worden 

om de verhalen van de acteurs te leren kennen en zodoende motivatie ontstaat voor kennismaking. 

De resultaten duiden erop dat deze ToC niet effectief is. De evaluatoren merken op dat de 

nieuwsgierigheid naar de acteurs ontstond maar dat dit niet leidde niet tot verbinding met elkaar. Hier 

worden verschillende redenen voor gegeven: leerlingen kenden elkaar al, hadden geen interesse in 

elkaar of er was al een hoge mate van verbinding tussen groepen op school. Er wordt opgemerkt dat 

de structurele omgang met diversiteit op school belangrijker is voor de houding van leerlingen ten 

opzichte van diversiteit dan een enkele voorstelling. 

De derde, vierde en vijfde ToC’s hebben betrekking op het persoonlijk verhaal. Door het persoonlijk 

verhaal te delen ontstaat ruimte voor herkenning, confrontatie met vooroordelen en ervaren de 

leerlingen kwetsbaarheid. Als gevolg van deze ervaringen verwachten de makers dat er ruimte voor 

verbinding en reflectie ontstaat en het delen van eigen verhalen plaatsvindt. Dit zou resulteren in 

verbinding met elkaar en een positievere houding naar anderen. Deze ToC’s worden beperkt 

ondersteund op basis van de resultaten. Herkenning door leerlingen binnen de persoonlijke verhalen 

van de acteurs vindt alleen plaats op het punt van gebroken familierelaties. Daarnaast blijkt dat 

wanneer er wel herkenning plaatsvindt, dit alleen was bij leerlingen die dezelfde achtergrond hadden 

als de personages in de verhalen. De evaluatoren merken op dat er op basis van de verhalen geen 

groter begrip voor de ander ontstond. De verhalen van de acteurs waren te bijzonder voor veel 

leerlingen om zich in te herkennen. Ook is er geen bewijs gevonden dat de persoonlijke verhalen leiden 

tot een confrontatie met de eigen vooroordelen. Wel zijn er aanwijzingen gevonden dat leerlingen 

hebben meegekregen dat ze niet te snel moeten oordelen en dat zij weerstand boden tegen 

vooroordelen die zij ‘opgelegd’ kregen. De aanname dat het luisteren naar persoonlijke verhalen leidt 

tot opening voor het delen van eigen verhalen wordt deels bevestigd. Hierbij wordt opgemerkt dat 

Wanneer verhalen gedeeld werden, dit vooral heftige verhalen waren over ingrijpende 
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gebeurtenissen. Hoewel leerlingen elkaar hierdoor beter leerden kennen, is het de vraag of het dit 

soort verhalen waren die de makers voor ogen hadden, zo concluderen de evaluatoren.  

In de laatste ToC wordt ervan uitgegaan dat de confrontatie met de eigen geschiedenis (via een 

opdracht) leidt tot bewustwording van de eigen bubbel waardoor ruimte gecreëerd wordt voor de 

geschiedenis van een ander. Als gevolg ontstaat acceptatie van andere perspectieven. Uit de evaluatie 

blijkt dat het vanwege de manier waarop de interventie is uitgevoerd, discutabel is of dit mechanisme 

ook werkt. De evaluatoren merken op dat op dit punt een verschil bestaat tussen leerlingen met en 

zonder migratieachtergrond. Daarbij wordt een aantal hindernissen in de uitvoering benoemd. 

Voornaamste is dat leerlingen met een ‘bijzonder’(migratie)verhaal werden gestimuleerd dit te delen 

en de ‘normale’ verhalen hierdoor ondergesneeuwd raakten. Als gevolg ontstaat juist nadruk op 

verschillen tussen leerlingen met en zonder migratiegeschiedenis in plaats van verbinding tussen de 

groepen.   

Het beeld dat ontstaat op basis van de evaluatie is diffuus. Over het geheel genomen waarderen de 

deelnemers de interventie zeer positief op de inhoud. De veronderstellingen die aan de interventie ten 

grondslag liggen, lijken echter slechts zeer beperkt in de praktijk te functioneren. Voor de meeste ToC’s 

is geen bewijs gevonden. Tegelijkertijd zien we dat er verschillende onvoorziene lessen getrokken 

worden die een bijdrage aan de verbinding lijken te suggereren. In de conclusie van hun evaluatie 

stellen de evaluatoren dat een belangrijk resultaat was dat leerlingen aangaven dat de voorstelling hen 

aansprak. Dit is belangrijk, omdat dit een eerste cruciale voorwaarde is om het publiek (scholieren in 

dit geval) iets bij te brengen. De evaluatoren stellen vervolgens dat drie kernresultaten van de evaluatie 

zijn dat leerlingen aangegeven hebben geleerd te hebben dat eenieder zijn (m/v) eigen verhaal heeft, 

dat er meerdere manieren zijn om naar de geschiedenis te kijken en dat het belangrijk is dat een 

individu niet te snel oordeelt over een ander. Een andere uitkomst is dat de interventie een andere 

impact heeft op subgroepen binnen de onderzoekspopulatie. Zo stellen de evaluatoren bijvoorbeeld 

expliciet dat leerlingen zonder migratieachtergrond vaker aangaven dat anderen invloed hebben op 

hoe zij denken. Tevens stellen de evaluatoren dat leerlingen met een havo/vwo-opleiding hoger 

scoorden (in vergelijking met vmbo-leerlingen) op het leerpunt dat een individu niet te snel mag 

oordelen.  

 

Count me in170 

De voorstelling beoogt om de leerlingen meer inzicht te laten verkrijgen in verschillen tussen leerlingen 

en hoe vooroordelen, uitsluitingsmechanismen en discriminatie een rol kunnen spelen in de 

onderlinge verhoudingen. Doel is om de verbinding te vergroten en de weerbaarheid te versterken. Er 

worden verschillende methoden ingezet om dit te bereiken. Zo wordt getracht empathie op te werken, 

worden peers ingezet, wordt interetnisch contact getoond, sociale normen gesteld en stereotypen 

weerlegd. De interventie wordt zeer positief gewaardeerd door de deelnemers. Dit is een eerste 

voorwaarde om een effect te kunnen bewerkstelligen en zegt iets over de kwaliteit van de uitvoering. 

Het opwekken van empathie gebeurt door de opvattingen van de verschillende personages, die 

verschillende cultureel-etnische achtergronden hebben, centraal te stellen. Dit wordt versterkt 

doordat de makers bepaalde scenes naspelen met leerlingen gedurende het nagesprek. Uit interviews 

met leerlingen is gebleken dat dit een effectieve methode is gebleken. Leerlingen hebben uit de 

interventie meegenomen dat individuen van elkaar verschillen en er dus ook verschillende opvattingen 

erop nahouden.  

Een ander belangrijk thema uit deze voorstelling is discriminatie en -in het verlengde hiervan- 

heersende stereotypen. Enerzijds stellen de evaluatoren dat de voorstelling erin lijkt te slagen om 

 
170 De evaluatie van ‘Count me in’ is in een andere context uitgevoerd. Om deze reden zijn er geen 
verandertheorieën geformuleerd. 
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bepaalde sociale normen over te dragen. Zo stelt men dat dit effectief leek te zijn in het overbrengen 

van de norm dat discriminatie niet acceptabel is, juist omdat deze norm gesteld werd door een gelijke 

(‘peer’). Anderzijds stellen de evaluatoren vast dat het niet is gelukt om heersende stereotypen en 

wellicht ook sterk heersende normen te doorbreken. Tot slot dient, wat dit thema betreft, vermeld te 

worden dat de evaluatoren verder in het stuk stellen dat de humor die voorkomt in de interventie het 

mogelijk maakte om zware thema’s bespreekbaarder te maken. Net zoals in andere interventies, kan 

dit een effectieve manier zijn om gevoelige thema’s en taboes bespreekbaar te maken.  

De evaluatie stelt dat de weerbaarheid van leerlingen via twee mechanismen is versterkt. Enerzijds 

biedt het naspelen van scenes hen de gelegenheid om na te denken hoe om te gaan met bepaalde 

situaties. In die zin krijgen leerlingen een handelingsperspectief aangedragen. Anderzijds sluit de 

voorstelling aan op hun dagelijks leven en interesses. De voorstelling was dus, aldus de auteurs, zeer 

herkenbaar voor de leerlingen wat hen de mogelijkheid bood om te praten over gevoelige dagelijkse 

thema’s zoals: discriminatie en cultuurverschillen.  

Concluderend kan gesteld worden dat ‘Count me in’ een effectieve evaluatie lijkt. De evaluatie wijst 

uit dat de opvattingen over andere groepen ten positieve worden veranderd en dat de leerlingen 

weerbaarder lijken te worden. Opgemerkt wordt dat de interventie effectiever kan worden als het 

nagesprek in een veiligere setting wordt uitgevoerd. 

 

Dreamocracy 

De centrale vraag van deze interventie luidt: Wat is de impact van het project Dreamocracy op 

middelbare schoolleerlingen, in het bijzonder met betrekking tot de inzet op actief en kritisch 

burgerschap? Aan deze hoofdvraag ligt een aantal deelvragen ten grondslag, namelijk: 1) Leren 

leerlingen op basis van Dreamocracy over de waarde van het democratisch systeem?, 2) Leren 

leerlingen op basis van Dreamocracy over hun verantwoordelijkheid bij het in stand houden van de 

democratie? en 3) Nemen leerlingen (democratische) vaardigheden mee uit het project? Over het 

algemeen wordt de interventie goed beoordeeld. Het publiek (scholieren) beoordeelt de interventie 

als belangrijk (3,9 op een vijfpuntsschaal), leerzaam (3,7/5) en inspirerend (3,5/5). Gemiddeld 

genomen vonden deelnemers het project als ‘leuk’ (3,3/5).  

De ontwikkelaars van de interventie doen de aanname dat een generatie jongeren zich te weinig 

onderdeel voelt van het systeem. Enerzijds heeft deze veronderstelling betrekking op een gebrek aan 

representatie in de samenleving, anderzijds op een gebrek aan eigenaarschap van/ betrokkenheid bij 

het democratisch proces, aldus de evaluatoren. Op basis van de evaluatie wordt deze aanname echter 

ontkracht. Leerlingen voelen zich onderdeel van het systeem maar geven tegelijkertijd aan niet het 

idee te hebben dat zij hier invloed op hebben. Wel zijn er verschillen tussen leerlingen van 

verschillende opleidingsniveaus gevonden. Vmbo-en mavoleerlingen scoren lager bij betrokkenheid bij 

de democratie. Migratieachtergrond heeft geen invloed op de manier waarop de vraag beantwoord 

is. Specifieker gaven leerlingen aan dat de voorstelling inzicht geeft in het functioneren van zowel een 

democratie als een dictatuur. In dit verband gaven vwo-leerlingen aan het meest te hebben geleerd 

over het functioneren van een dictatuur, terwijl vmbo-leerlingen juist aangaven het meest geleerd te 

hebben over het functioneren van een democratie. Hoewel de evaluatoren hierover niet expliciet 

uitweiden, lijken zij de stelling te poneren dat dit verschil verklaard kan worden door het (mogelijke) 

verschil in voorkennis tussen deze populaties scholieren over deze twee systemen. 

De twee belangrijkste mechanismen berusten op de aanname dat confrontatie met de ervaringen uit 

een dictatuur en het nabootsen van ervaringen uit een dictatuur tot meer waardering van de 

democratie zouden leiden. Deze aannames worden in de evaluatie ontkracht. Hoewel de verhalen 

indruk maken, tonen de leerlingen niet meer waardering voor het leven in een democratie na deze 

voorstelling. Tot slot wordt gesteld dat er weinig aanknopingspunten zijn dat de interventie heeft 

geleid tot de beoogde impact met betrekking tot herwaardering van de democratie. Belangrijkste 
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reden die hiervoor wordt gegeven is dat de interventie de jongeren niet echt wist te laten ervaren hoe 

het is om in dictatuur te leven. Desondanks wordt opgemerkt dat het bespreekbaar maken van het 

onderwerp ook van waarde kan zijn. 

In de evaluatie wordt vastgesteld dat, hoewel het niet duidelijk is op welke wijze, de interventie leidt 

tot bewustzijn over de eigen verantwoordelijk binnen het democratisch systeem. Dit bewustzijn wordt 

echter niet ingezet in actie, zoals de makers beoogden. De evaluatoren stellen dat het niet mogelijk is 

om dit te meten binnen de reikwijdte van de evaluatie. Binnen de context van de evaluatie is echter 

geen aanzet tot eigen inzet waargenomen. 

Concluderend kan gesteld worden dat Dreamocracy tot een aantal positieve ontwikkelingen onder 

deelnemers kan leiden. De deelnemers worden meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid 

binnen het democratisch systeem en burgerschap wordt bespreekbaar gemaakt. Desondanks lijken de 

beoogde effecten van deze interventie niet behaald te worden. Belangrijkste reden daarvoor is dat de 

onderliggende veronderstelling, de leerlingen zich niet betrokken voelen bij de democratie, niet klopt. 

Hoewel de interventie beoogt om de weerbaarheid te versterken, lijkt dit op basis van de evaluatie 

niet waarschijnlijk. In combinatie met de indirecte link met radicaliseringsvraagstukken achten wij de 

kans klein dat deze interventie effectief zal zijn bij de voorkoming van radicalisering.  

 

Groeten Terug! 

Voor Groeten Terug! is geen hoofdvraag beschreven. Wel is er een aantal veronderstellingen en ToC’s 

benoemd. Een algemene veronderstelling binnen de interventie is dat de ideologische inspiratie voor 

radicalisering uit Midden-Oosten afkomstig is. Met de interventie willen de makers dit beeld 

ontkrachten. Op basis van het veldwerk wordt deze aanname grotendeels ontkracht. De jongeren die 

voor de evaluatie gesproken zijn, hadden veel kennis over de situatie in het Midden-Oosten. Deze 

informatie sloot echter veelal aan bij wat werd aangereikt door de reguliere media. De interventie 

droeg bij aan het vergroten van kennis over de dagelijks realiteit in oorlogsgebied maar ontkrachtte 

niet een rooskleurig beeld omdat dit er niet was onder de jongeren.  

Op basis van de verwachtingen is een aantal ToC’s ontwikkeld. De eerste twee hebben betrekking op 

verhalen over de oorlog. Door een realistisch beeld te geven van de oorlog worden jongeren geraakt 

en ontstaat enerzijds bewustwording van propaganda en anderzijds het besef van de harde realiteit, 

aldus de makers. Uit de evaluatie blijkt dat dit in de praktijk ook gerealiseerd wordt. Omdat de 

respondenten niet beïnvloedt lijken door propaganda wordt die aanname ontkracht. Wel lijkt de 

interventie tot bewustwording van de realiteit te leiden. Als gevolg van de verhalen werden de 

deelnemers bewust van de gevolgen van de oorlog voor individuen. Hoe dit vervolgens tot meer 

verbinding of weerbaarheid leidt wordt niet duidelijk uit de evaluatie. De makers verwachten 

daarnaast dat het delen van verhalen door jongeren uit het Midden-Oosten leidt tot inspiratie onder 

de deelnemers. De evaluatoren concluderen dat deze aanname klopt. De jongeren haalden inspiratie 

uit de verhalen maar slechts een enkeling weet deze inspiratie om te zetten tot actie. Daarnaast zorgde 

de verhalen voor zelfreflectie en dankbaarheid voor de eigen situatie, een onvoorziene uitkomst van 

de interventie.  

De laatste twee ToC’s hebben betrekking op het voeren van gesprekken buiten de wijk om zodoende 

verbinding met de samenleving te versterken. De deelnemers krijgen hierdoor nieuwe contacten wat 

leidt tot handelingsperspectief. Anderzijds ervaren de jongeren dat buiten de wijk met respect naar 

wordt geluisterd waardoor zij zich meer gewaardeerd en verbonden met de samenleving voelen. De 

aannames lijken in de praktijk niet tot beperkt ten uitvoering te komen. De evaluatoren concluderen 

dat dit onderdeel van de interventie het minst ontwikkeld was en de deelnemers het minst is 

bijgebleven. 

Concluderend wordt gesteld dat de interventie voornamelijk effectief is in het vergroten van de kennis 

en bewustzijn over de oorlog en leidt tot meer empowerment van de jongeren. Deelnemers hebben 
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als gevolg van de gedeelde verhalen een realistisch beeld over de oorlog en de impact op individuen. 

Dit leidt ook tot herwaardering voor de eigen situatie. De evaluatoren schrijven dat gaandeweg de 

evaluatie de focus overgelegd is van weerbaarheid naar empowerment. Jongeren voelen zich door 

deelname meer gesterkt in hun positie en meer bij machte om iets aan hun eigen positie te doen. In 

die zin sluit dit goed aan bij een grotere weerbaarheid.  Het tot stand brengen van meer verbinding 

met de samenleving lijkt echter uit te blijven. 

 

Jihad de Voorstelling 

De hoofdvraag in de evaluatie van deze interventie luidde: in welke mate is Jihad de Voorstelling een 

effectieve interventie? Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelvragen opgesteld, te weten: 1) 

hoeveel leerlingen zijn er met Jihad de voorstelling bereikt?, 2) hoe waarderen de scholieren de drie 

onderdelen van Jihad de voorstelling?, 3) In welke mate heeft Jihad de voorstelling geleid tot meer 

kennis, kritisch denk- en reflectievermogen en het versterken van inlevingsvermogen? en 4) In 

hoeverre hebben docenten aandacht op school besteed aan Jihad de voorstelling?  

Het bereik is met 36.000 deelnemers zeer groot en succesvol te noemen. Daarbij wordt de voorstelling 

in zijn geheel zeer positief beoordeeld. De belangrijkste voorspeller voor de verwachte waardering 

voor de voorstelling is de mate waarin je je in het verhaal kan inleven en het thuisgevoel van de 

deelnemer. Een belangrijk resultaat van deze evaluatie is de vastgestelde negatieve correlatie tussen 

de mate waarin een individu over empathie beschikt en de mate waarin iemand zich thuis voelt in 

Nederland. In die zin stellen de evaluatoren vast dat hoe meer iemand zich thuis voelt, des te meer 

iemand zich kan inleven in de situatie van de drie jongeren. Daarnaast stellen de evaluatoren vast dat 

moslimjongeren de voorstelling hoger beoordeelden dan niet-moslimjongeren. Volgens de 

evaluatoren heeft dit te maken met het feit dat dergelijke jongeren zich beter in de situatie van de drie 

personages kunnen inleven dan niet-moslimjongeren. Voor hen is de voorstelling herkenbaarder dan 

voor niet-moslimjongeren.  

De toegenomen kennis over het concept radicalisering wordt als een belangrijk resultaat van de 

benoemd. Hierbij kan gedacht worden aan wat radicalisering precies is, maar ook over beweegredenen 

van jongeren om te radicaliseren. Een ander, logisch, resultaat hiervan is dat de voorstelling het thema 

radicalisering duidelijk bespreekbaarder heeft gemaakt op de scholen waar de voorstelling is gegeven. 

In de discussie stellen de evaluatoren daarom ook dat dit deel van JdV als een effectief beschouwd kan 

worden. Een kanttekening hierbij is dat de lesbrief en -instructie vaak niet goed opgevolgd zijn. Dit had 

de effectiviteit verder kunnen vergroten. 

Voor wat betreft het inlevingsvermogen wordt de bevinding gedaan dat de interventie tot meer begrip 

onder autochtone jongeren heeft geleid voor de ervaringen van uitsluitingen door jongeren met een 

migratieachtergrond. Ook zou dit mechanisme leiden tot een kritische reflectie onder jongeren wie 

verantwoordelijk is voor een dergelijke uitsluiting. Dit lijkt een effectief element om te verbinding 

binnen de klas en samenleving te vergroten. Hier kan echter de kanttekening bij geplaatst worden dat 

de effectiviteit van dit mechanisme samenhangt met de houding deelnemers ten opzichte van 

jongeren met een migratieachtergrond.  Jongeren die open stonden voor, of nieuwsgierig waren naar 

diversiteit, konden zich goed inleven; leerlingen die voor aanvang negatief stonden ten opzichte van 

minderheden en diversiteit voelden zich weliswaar geïnformeerd, maar konden zich slecht inleven, 

volgens de evaluatoren. Het lijkt er dus op dat dit onderdeel van de interventie juist bij de groep die 

men tracht te veranderen niet effectief is. 

Het laatste concept waar de evaluatoren op ingaan is de vraag in hoeverre de voorstelling leidt tot 

overbruggend contact tussen leerlingen van verschillende afkomst. Volgens de evaluatoren was er 

(bijna) geen sprake van een toegenomen overbruggend contact als gevolg van de interventie. De 

oorzaken hiervoor waren volgens hen veelal praktisch van aard. Zo vonden veel nagesprekken vaak in 

een klassieke setting plaats in klaslokalen wat de onderzoekende houding van leerlingen niet ten goede 
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kwam. Ook stellen de evaluatoren dat de sfeer tijdens dergelijke nagesprekken door zowel leerlingen 

als docenten als onveilig werd ervaren. Ten gevolge hiervan waren leerlingen niet bereid om kwetsbare 

ervaringen te delen wat dus ook niet leidt tot een constructieve dialoog tussen leerlingen van 

verschillende afkomst.  

Over het geheel genomen wordt Jihad de Voorstelling als een effectieve interventie beschouwd. Met 

name in het bereiken van leerlingen en het bespreekbaar maken van radicalisering lijkt de interventie 

effectief, schrijven de evaluatoren. Uit de evaluatie kan worden opgemerkt dat de interventie met 

name gericht is op het versterken van verbinding tussen leerlingen en uiteindelijk de samenleving.  De 

resultaten wijzen erop dat de interventie wat dit betreft deels effectief is. Behalve dat de interventie 

radicalisering bespreekbaar maakt en kennis over het onderwerp onder deelnemers vergroot, 

ontwikkelt een deel van de jongeren empathie voor andere groepen en reflecteert daarbij op zijn/haar 

eigen leven. Dit sluit goed aan bij de voorwaarden voor het vergroten van verbinding in de 

samenleving. Tegelijkertijd komt uit de interventie naar voren dat de elementen gericht op 

overbruggend contact minder goed tot stand komen. 

 

Kinderen van Aleppo 

In deze voorstelling beoogt de maker om via de verhalen van verschillende directbetrokkenen een 

totaalbeeld te geven van de Arabische Lente. De evaluatoren stellen dat de voorstelling door het 

publiek werd beoordeeld als mooi en indrukwekkend. In specifiekere zin stellen de evaluatoren dat de 

kracht van de voorstelling was dat de verteller in staat was om het publiek mee te nemen in de 

ervaringen van het hoofdpersonage. In die zin, stellen de evaluatoren, stelden zowel individuen van 

zowel autochtone afkomst als personen met een migratieachtergrond dat ze het erg waardeerden dat 

het hoofdpersonage hen kennis lieten maken met een wereld die nieuw voor hen was aan de hand 

van de verhalen die hij vertelde. 

Er zijn zes ToC’s opgesteld waarmee de effectiviteit van de interventie is getoetst. De eerste twee 

theorieën veronderstellen dat door het delen van een persoonlijk verhaal, de beeldvorming van het 

publiek bijgestuurd wordt en meer verbinding ontstaat. Doordat het publiek een completer beeld 

krijgt, ontstaat betere beeldvorming. Tegelijkertijd krijgt de oorlog een menselijk gezicht en wordt het 

daarmee herkenbaarder voor het publiek, aldus de maker. Binnen de derde theorie bestaat de 

aanname dat het publiek empathie krijgt voor de hoofdrolspelers van de voorstelling doordat zij 

kennisnemen van hun persoonlijke verhaal. Hierdoor kan het publiek zich voorstellen hoe een 

vluchteling zich voelt en ontstaat er meer begrip. Deze drie theorieën hebben met elkaar gemeen dat 

zij trachten om de beeldvorming rondom Syrische vluchtelingen bij te sturen en zo tot meer verbinding 

in de samenleving te leiden. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de voorstelling hoog scoort op 

“leerzaamheid’. Zo stellen de evaluatoren dat het autochtone deel van het publiek een (beter) inzicht 

verkregen heeft in het leven in een oorlogssituatie en/of het leven in een dictatuur. Dit heeft 

vervolgens (mogelijk) ook geleid tot een toegenomen begrip voor de situatie van vluchtelingen. Zo 

stellen de evaluatoren specifiek dat het studentikoze deel van het publiek (bezoekers tussen de 17 en 

24 jaar) een significant hogere score haalde op de variabele “begrip voor vluchtelingen”. De 

veronderstelde mechanismen lijken op basis van de evaluatie bevestigd te worden. Ook zou de 

interventie leiden tot meer empathie wat een belangrijke voorwaarde is voor het ontstaan van 

verbinding. Ook wordt benoemd dat de nagesprekken succesvol waren en belangrijk waren voor het 

verdiepen van kennis en om jonge mensen met een Syrische achtergrond aan het woord te laten. 

De vierde theorie gaat uit van het perspectief van de vluchteling. Deze kan zich meer erkend voelen 

wanneer hij/zij ziet dat er aandacht is voor de verhalen van vluchtelingen in een theatersetting en 

doordat deze erkend wordt als persoon in plaats van enkel als vluchteling. Hierdoor neemt het gevoel 

gezien en gehoord te worden toe wat een positieve invloed kan hebben op de weerbaarheid. De 

resultaten bevestigen deze theorie. Jongeren met een migratieachtergrond gaven aan dat de 



 
   

151 
 

interventie een ander/ meer realistisch beeld schiep van vluchtelingen. Dit had een grote impact op 

deze deelnemers en deed hen terugdenken aan de tijd voor de oorlog. Ook ontstond hierdoor onder 

andere het besef dat het belangrijk is om jezelf niet te zien als vluchteling maar als iemand die in verzet 

kwam tegen ervaren onrecht. 

De laatste twee theorieën gaan over bewustwording. Zo wordt verondersteld dat de voorstelling 

bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de strijd om democratie en dat het publiek daardoor bewust 

wordt over de fragiliteit van de democratie. De zesde theorie gaat uit van het perspectief van de lokale 

bevolking die in de voorstelling centraal staat. Door het publiek via de verhalen te tonen hoe de lokale 

bevolking de buitenlandse inmenging opvat wordt zij bewust van verschillende perspectieven. In de 

evaluatie is geen bewijs gevonden dat deze mechanismen tot stand komen op basis van de interventie. 

Over het geheel genomen kan Kinderen van Aleppo als een effectieve interventie beschouwd worden. 

Hoewel de interventie niet specifiek over radicalisering gaat, komt uit de evaluatie naar voren dat de 

interventie een effectieve bijdrage levert aan het vergroten van de weerbaarheid en het versterken 

van de verbinding in de samenleving. Hierbij kan wel de kanttekening geplaatst worden dat het publiek 

dat naar de interventie kwam relatief oud was en uit regulier theaterpubliek bestond. Dat wil zeggen 

publiek dat zelf een kaartje heeft gekocht omdat zij interesse hadden in de voorstelling. De kans is 

daarom groot dat deze voorstelling voornamelijk een publiek heeft getrokken dat geïnteresseerd is de 

thematiek en andere culturen. Ook met betrekking tot het versterken van de weerbaarheid lijkt dat dit 

voornamelijk geldt voor een relatief specifieke groep, namelijk Syrische vluchtelingen. De vraag is dus 

in hoeverre de effecten van de interventie vertaalbaar zijn naar een groter publiek. 

 

Leo Africanus 

De interventie is goed gewaardeerd door deelnemers. Ook bij deze voorstelling wordt een verschil 

gemeten in de ervaring en waardering van de voorstelling tussen verschillende groepen. Zo stellen de 

evaluatoren dat deelnemers met een migratieachtergrond meer betrokken waren bij de voorstelling. 

Het verschil hierin is dat deze deelnemers de voorstelling vaker als “interessant” beoordeelde, terwijl 

deelnemers zonder migratieachtergrond de voorstelling vaker als “saai” beoordeelde. In de evaluatie 

van LA zijn zes verandertheorieën geformuleerd waarbij dieper ingegaan wordt op de veronderstelde 

mechanismen. Vijf van deze theorieën hangen samen met het versterken van het zelfbeeld, 

vertrouwen en het vergoten van de weerbaarheid. Een enkele theorie gaat over verbinding tot stand 

brengen.  

De maker veronderstelt dat door het spelen van Andalusische muziek, muzikale herkenningspunten 

ontstaan waarin een deel van het publiek zich herkent waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Uit de 

evaluatie komt muziek terug als een effectief mechanisme in het proces van herkenning en erkenning. 

De muziek zorgde ervoor dat leerlingen de voorstelling waardeerden en zich erkent voelde in hun 

culturele ervaringen en interesses en leidde bovendien tot betrokkenheid bij de voorstelling. 

Bovendien bleek muziek een verbindende factor tussen bezoekers van de voorstelling die mogelijk 

leidt tot intercultureel begrip. 

Er is ook een aantal meer algemene mechanismen benoemd. De maker verwacht dat het aanbieden 

van historische verhalen het publiek laat kennismaken met de nuances en gelaagdheid in de 

geschiedenis. Als gevolg vermindert het denken in wij-zij tegenstellingen en ontstaat gewapendheid in 

het zelfbeeld, aldus de maker. Er zijn echter weinig aanwijzingen gevonden dat dit onderdeel van de 

interventie effectief is. De weerstand die de bekering van Leo Africanus opriep bij leerlingen zorgde 

ervoor dat leerlingen het moeilijk vonden om zich in Leo Africanus en/of in zijn verhaal te herkennen. 

Bovendien hadden leerlingen zelden het gevoel zich aan te moeten passen. Ze gaven voor dit laatste 

als reden dat ze simpelweg niet genoeg contact met ‘anderen’ om zich hiertoe gedwongen te voelen. 

Dit gold voor zowel jongeren met als zonder migratieachtergrond. De deelnemers hadden daardoor 

weinig ervaring met wij/zij-tegenstellingen waar de makers vanuit zijn gegaan. 
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In een ander mechanisme bestaat het idee dat door het publiek tijdens de voorstelling een voorbeeld 

van vermenging tussen de islam en het katholicisme tonen, zij inzien dat dit geen tegenstelling hoeft 

te zijn maar harmonieus samen kan gaan. In de evaluatie worden geen aanwijzingen gevonden dat dit 

mechanisme in de praktijk tot stand komt. Waar de maker beoogde dat deelnemers leerden 

reflecteerden over de gelaagdheid van religieuze identiteit door de harmonie tussen de paus en de 

islamitische El Wazzan lijkt in de praktijk het tegenovergestelde het geval. Deelnemers haalden uit het 

verhaal dat El Wazzan tegen zijn zin in bekeerde en dat je altijd jezelf moet blijven. In die zin had de 

interventie het effect dat het de tegenstellingen vergrootte in plaats van verkleinde.  

Een ander veronderstelt mechanisme is dat de voorstelling het kritisch denkvermogen stimuleert. De 

maker verwacht dat de voorstelling mogelijk doorwerkt in de gedachten over hedendaagse 

maatschappelijke vraagstukken. De maker legt uit dat de thema’s in de voorstelling ook nu nog actueel 

zijn en kunnen helpen bij het plaatsen in historische context. Hierdoor vergroot het begrip, denken in 

grijstinten en daarmee de weerbaarheid.  

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat een deel van de veronderstelde mechanismen in de praktijk 

niet tot uiting komt. Waar de makers een boodschap van verbinding wilde overbrengen lijkt het 

tegenovergestelde het geval. Deelnemers focusten zich dus op andere aspecten van de voorstelling en 

opdrachten dan de makers hadden beoogd. De evaluatoren vermoeden dat dit ook deels komt doordat 

de interventie op jongeren gericht waren die geneigd zijn te denken dat een identiteit waar je aan 

twijfelt een zwakke identiteit is. Het sterkste effect komt tot stand op basis van de muzikale aspecten 

van de theatervoorstelling. Muziek is binnen de interventie effectief ingezet om zowel verbinding 

vergroten als weerbaarheid te versterken. Ook jongeren die zich afsloten van de boodschap van 

exclusie van jongeren met een migratieachtergrond hadden waardering voor de muziek in de 

voorstelling. 

 

NADIA 

Voor de evaluatie van NADIA is een vijftal vragen geformuleerd, namelijk 1) Hoe wordt de 

klassenvoorstelling NADIA door leerlingen gewaardeerd?, 2) Roepen de verhalen van Anna en Nadia 

empathie op bij leerlingen?, 3) Draagt het opwekken van empathie bij aan meer begrip voor de situatie 

van Anna en/ of Nadia?, 4) Leidt de dialoog tijdens de workshop tot een vergroting van wederzijds 

begrip tussen leerlingen? en 5) Wat zijn de omstandigheden waaronder de workshop wordt 

afgenomen, en op welke manier dragen deze bij aan de (in)effectiviteit van de interventie? 

De interventie wordt enthousiast beoordeeld door de deelnemers. Er zijn weinig kritische geluiden 

over de voorstelling met betrekking tot de voorstelling en de waardering is hoog. 

Een belangrijk thema in de interventie was het opwekken van empathie voor de ‘ander’. Op basis van 

een nulmeting wordt geconcludeerd dat het gedeelte van het publiek dat een positieve houding 

tegenover vluchtelingen/migranten had, zich goed kon inleven in de situatie en beweegredenen van 

Nadia. Echter, dit gold niet voor het gedeelte van het publiek dat kritischer stond tegenover dergelijke 

groepen. Over deze groep stelden de evaluatoren dat zij zich in zeer beperkte mate (of niet) konden 

identificeren met de situatie van Nadia. Ook leken zij niet geïnteresseerd in de inhoud van de 

voorstelling. Voor deze groep veranderde dus weinig qua empathie waar dit wel het geval was voor de 

eerstgenoemde groep. Met andere woorden, de interventie lijkt voornamelijk effectief voor 

deelnemers die al open stonden voor andere groepen. Daarnaast wordt geconstateerd dat empathie 

als mechanisme pas effectief lijkt wanneer dit leidt tot reflectie. De verwachting is dat wanneer 

empathische gevoelens niet vertaald kunnen worden naar situaties buiten het theater, deze ook niet 

van invloed zijn op het denken van een individu. 

Een tweede mechanisme is dat door dialoog te stimuleren (tijdens een spel) tussen jongeren van 

verschillende afkomst meer wederzijds begrip en daardoor meer tolerantie ontstaat. Dit lijkt echter 

niet gerealiseerd te zijn. In de evaluatie omschreven dat de interventie er slechts in zeer beperkte mate 
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in slaagde om een kritische discussie tussen leerlingen met verschillende ideeën of opvattingen op 

gang te brengen. Genoemde verklaringen hiervoor zijn onvoldoende goede begeleiding enerzijds 

tijdens de discussies en het ontbreken van en/of de normalisering van overbruggend contact tussen 

leerlingen met verschillende soorten ideeën of opvattingen. 

Met betrekking tot de vorm van de interventie wordt geconcludeerd dat het niveau van de lesbrief te 

hoog is (dit geldt ook meer in algemene zin voor alle interventies) en dat op lagere niveaus behoefte 

is aan een meer uitleg over hoe de voorbereidende lessen zich precies verhouden tot de voorstelling. 

De vrijheid die docenten wordt geboden om een eigen invulling te geven aan de voorbereidende 

lessen heeft ertoe geleid dat de lessen uitgevoerd zijn op een manier die nooit tot de intenties van 

betrokken educatieve diensten heeft behoord. 

In de evaluatie wordt vanwege de grote overeenkomsten de vergelijking met Jihad de Voorstelling 

gemaakt. Er wordt geconcludeerd dat NADIA en Jihad betroffen beide goede, indrukwekkende 

voorstellingen, die veel losmaakten onder leerlingen en docenten maar dat Jihad de Voorstelling de 

leerlingen beter wist aan te spreken door het gebruik van humor, straattaal en een betere aansluiting 

bij de belevingswereld van het publiek. Concluderend kan gesteld worden dat Nadia beperkt effectief 

is gebleken in het versterken van verbinding in de samenleving. Dit effect is vooral opgetreden bij 

mensen die al open stonden voor deze boodschap. Een echte gedragsverandering lijkt daarmee niet 

te zijn bereikt. 

 

Toen ma naar Mars vertrok 

In de evaluatie wordt gesteld dat uit zowel de kwalitatieve als kwantitatieve dataset is gebleken dat 

deze interventie over het algemeen als zeer positief is beoordeeld. Specifieker hebben de evaluatoren 

gevonden dat personen met een migratieachtergrond de voorstelling positiever waarderen dan 

personen zonder migratieachtergrond.  

Er wordt een aantal veronderstellingen gedaan waarom de interventie effectief zou zijn. Ten eerste 

veronderstellen de evaluatoren dat de verbinding tussen groepen mensen (uit het publiek) zal 

plaatsvinden door een tegengeluid te laten horen tegen het (dominante) narratief van conflict. De 

onderzoekers schrijven dat dit (misschien wel) de belangrijkste ToC is wanneer gekeken wordt naar de 

input van het publiek. Deze input stelde onder andere dat het een deel van het publiek het gevoel 

geeft gekend te worden in de Nederlandse samenleving. Dit heeft, aldus de onderzoekers, een positief 

effect op de weerbaarheid. Anderzijds gaf een deel van het publiek aan dat de voorstelling hen 

duidelijk in staat stelt om zich beter te verplaatsen in een ander.  

De tweede ToC veronderstelt dat de verbinding tussen groepen mensen uit het publiek zal toenemen 

door een verhaal te vertellen over ouderschap. De gedachte is dat iedereen zich in een dergelijk 

verhaal kan herkennen, omdat het ouderschap een universeel thema is. Hierover stellen de auteurs 

dat hier niet veel bewijs voor is gevonden. De derde ToC veronderstelt iets soortgelijks. De gedachte 

bij die ToC is dat de verbinding in de Marokkaanse gemeenschap zal toenemen, omdat men zich kan 

herkennen in een verhaal over een gedeelde geschiedenis. Hierover schrijven de evaluatoren dat dit 

in principe het geval is, maar wel onder Marokkaanse mensen uit dezelfde (tweede of derde) 

generatie. Intergenerationeel lijkt dit mechanisme niet te werken. De daaropvolgende ToC is veel 

breder geformuleerd: men veronderstelt dat de verbinding tussen “alle groepen” zal toenemen 

doordat men zich in brede zin kan herkennen in universele thema’s. De evaluatoren schrijven hierover 

dat de humor en de herkenbaarheid van de verhalen van de voorstelling inderdaad de potentie met 

zich meedragen om het publiek in de zaal te verbinden. De vijfde ToC stelt dat de verbinding tussen 

niet-Marokkaanse groepen/mensen en Marokkaanse groepen/mensen zal toenemen doordat er een 

tegengeluid wordt geboden tegen het dominante narratief van negativiteit betreffende de 

Marokkaanse gemeenschap. De evaluatoren zijn bijzonder positief over de (vermeende) werking van 
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dit mechanisme. Zij stellen dat bezoekers met en zonder migratieachtergrond wezen op het feit dat ze 

door de voorstelling nieuwe informatie hadden opgedaan. 

De zesde ToC veronderstelt dat de weerbaarheid van het publiek wordt vergroot door persoonlijke 

verhalen te vertellen wat vervolgens zou moeten leiden tot het doorbreken van heersende taboes. 

Hierover schrijven de evaluatoren dat men niet veel bewijs heeft gevonden voor de validiteit van 

deze interventie, maar dat de datacollectie wel aanwijzingen geeft voor de potentie van een dergelijk 

mechanisme. Zo zijn er aanwijzingen dat humor inderdaad een effectief mechanisme is of kan zijn 

om taboes te doorbreken. De zevende ToC beoogt om de Marokkaanse gemeenschap en andere 

migrantengroepen aan positieve identiteitsvorming te laten doen door hen een beeld mee te geven 

dat zij onderdeel zijn van een positief verhaal. In de resultatensectie stellen de evaluatoren dat dit 

gelukt lijkt te zijn. Zo schrijft men in de analyse dat het publiek stelt de voorstelling grappig te vinden 

en ook herkent men elementen zoals de liefde voor hun (groot)ouders. Op basis hiervan concludeert 

men dat het gelukt is om een positief verhaal neer te zetten. Men laat echter buiten beschouwing of 

dit ook daadwerkelijk heeft geleid tot een positievere identiteitsvorming. De achtste ToC is 

vergelijkbaar aan de zevende ToC, omdat men beoogt een negatief karikatuur dat een individu van 

zichzelf heeft te doorbreken door een positief verhaal te delen. Hierover schrijven de evaluatoren dat 

het (Marokkaanse) publiek aangeeft het te waarderen dat de voorstelling een dergelijke insteek 

heeft gekozen. Dit wordt inderdaad als plezant ervaren in vergelijking met het reguliere negatievere 

maatschappelijke narratief over deze groep. Tot slot beoogt de laatste ToC aan positieve 

identiteitsvorming bij te dragen door vanuit het vertelde verhaal een gevoel van trots teweeg te 

brengen onder de doelgroep. Hierover schrijven de evaluatoren dat de voorstelling leidt tot een 

bewustwording van de eigen identiteit en het kan leiden tot gesprekken tussen jongeren en hun 

(groot)ouders om het gesprek aan te gaan. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een beter begrip 

van hun culturele roots. 
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