
 ‘Opgroeien in een gepolariseerde wereld’ 

een tapa-aanbod 
 

Om de complexiteit van ‘radicalisering’ te bevatten, moeten we rekening houden met verschillende invalshoeken en benaderingen. We nodigen jullie 
graag uit op ons vormingsaanbod, waarbij we telkens vertrekken vanuit een ander thema of onderwerp… Aan jullie te kiezen wat aansluit bij jullie 
vragen en interesses. 
 

 

De Radix Tool Antwerpen, Elke Wouters (Stad 
Antwerpen) 
De RTA is een hulpinstrument dat kwetsbaarheden 
en sterktes van een individu in beeld brengt alsook 
de structurele factoren die tot radicalisering 
kunnen leiden.  
 

‘Werken met jongeren met radicale 
overtuigingen’ (De Touter) 
Wat kunnen we leren uit de intensieve begeleiding 
van jongeren en hun gezin? Begeleiders van De 
Touter lichten hun werking en hun ervaringen toe. 

   ‘Good practices uit het onderwijs: bruikbaar voor de 
hulpverlening?’, Khalid Ben Haddou. 
Als imam en deradicaliseringsexpert bouwde Dhr. Ben 
Haddou ervaring op in wat werkt en wat niet werkt in de 
zoektocht naar antwoorden tussen mensen en instituten 
in een gepolariseerde wereld. 
 
Outreachend werken met moeilijk bereikbare jongeren 
en gezinnen (Cocon Vilvoorde) 
Met ‘Project R’ wordt er een een multi-agency-aanpak 
gehanteerd om preventief in te zetten op ‘radicalisering’. 
Ervaringen met outreachend werken uit de  Vilvoordse 
context komen aan bod. 

 

Opgroeien in een gepolariseerde wereld (OTA) 
Éen van de antwoorden op superdiversiteit is een 
discours dat de verschillen uitvergroot. Welke 
impact heeft dit op jongeren en hun context maar 
ook op hulpverleners en voorzieningen. We 
bekijken tussen theorie en praktijk hoe we 
hiermee aan de slag kunnen.  
 

   

De vormingsmomenten gaan door in zaal MIRRE 
(Vooruitgangstraat 331, 1030 Schaarbeek), op 
wandelafstand van station Brussel-Noord of tramhalte 
‘Thomas’ 

12u: onthaal met 
tapa’s 

12u30: start 
16u: afronding 

Inschrijven voor één of meerdere vormingsmomenten 
kan via vorming@ota-vlaamsbrabant-brussel.be, ten 
laatste twee weken voor het vormingsmoment. 

 

 

 

Dinsdag  

27/11 

 

Dinsdag 

6/11 

Identiteitsontwikkeling in een 
gepolariseerde wereld (Birsen 
Taspinar) 
Hoe wordt een jongere in zijn 
identiteit uitgedaagd door beeld-
vorming en een gepolariseerd 
maatschappelijk discours?  
 
 

 

Vrijdag 

30/11 

Vrijdag  

26/10 

mailto:vorming@ota-vlaamsbrabant-brussel.be

