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Onderwerp: Radicalisering van kleuters
Toelichting bij de vragen:

Maandag 21 augustus uitgebreid in het 20.00 uur journaal en dinsdag 22 augustus een artikel in de
IJmuider Courant onder de kop “Dit mag je echt nooit accepteren”. We hebben het over het
radicaliseren van zeer jeugdigen. Het journaal berichtte over een uitgelekt intern rapport m.b.t.
radicale kleuters op een basisschool in het Vlaamse Ronse, zo ook de IJmuider Courant met
daarin het doortrekken van de problematiek naar Nederland. In het artikel wordt Marco Kranenburg
als deskundige aan het woord gelaten, hij stelt dat hij 22 Nederlandse gemeenten kent waarin het
probleem van radicalisering van jeugdigen speelt.
Velsen Lokaal maakt zich zorgen over radicalisering, ook na het lezen van de kadernota Lokaal
Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2017 en heeft daarom de volgende vragen.
Vraag 1

Is het college op de hoogte van het geschetste probleem over radicalisering van zeer jeugdigen?
Zo ja: Is dat n.a.v. de genoemde berichtgeving of al in een eerder stadium?
Antwoord vraag 1

Ja, het college is op de hoogte dat radicalisering onder (zeer) jeugdigen kan plaatsvinden. Zowel
de politie als de forensisch-psychiatrische instelling De Waag geven aan dat in de IJmond weinig
sprake is van daadwerkelijk geradicaliseerde jeugdigen.
De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, Socius Maatschappelijk Dienstverleners en de
gemeente zien signalen van polarisatie onder jeugdigen in de leeftijdscategorie van zowel het
primair- als het voortgezet onderwijs.
Vraag 2

Indien het college al in een eerder stadium op de hoogte was van dit probleem; hoe, waarom en
door wie bent u geïnformeerd?
Antwoord vraag 2

Er zijn wel signalen van polarisatie maar er is nog geen sprake geweest van een probleem van
radicalisatie. De partijen genoemd bij de beantwoording van vraag 1 hebben ons geïnformeerd en
daarmee vindt overleg en samenwerking plaats.
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Vraag 3

Is het college bekend met gevallen van genoemde radicalisering op scholen binnen de gemeente
Velsen.
Zo ja: Kunt u ons als raad daarover informeren?
Antwoord vraag 3

Er zijn op dit moment geen concrete gevallen van radicalisering op scholen bekend binnen de
gemeente Velsen.
Vraag 4

Indien gevallen bekend zijn, hoe zijn deze zaken aangepakt en in samenwerking met wie?
Antwoord vraag 4

Zie het antwoord op vraag 3
Vraag 5

Is er speciaal op deze problematiek toegespitst overleg met onderwijsinstellingen?
Antwoord vraag 5

Er is binnen het reguliere overleg met het onderwijs aandacht voor deze problematiek. Mocht er
een concrete situatie ontstaan waarbij er een vermoeden is van radicalisering van een jeugdige,
dan wordt een speciaal overleg gestart (Individueel Casusoverleg [ICO]). Bij het overleg wordt de
betreffende onderwijsinstelling betrokken als het om een leerling uit het primair- of voortgezet
onderwijs gaat.
Vraag 6

In de kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid wordt onder punt 3.3.4 “Veilig in en rond school”
en onder punt 3.5.1 “Polarisatie/radicalisering” geen concrete aandacht besteed aan radicalisering
buiten het feit dat de inzet is gericht op discriminatie.
Is er binnen de gemeente Velsen inmiddels beleid ontwikkeld m.b.t. deze radicalisering?
Zo ja: Wat houdt dit beleid in?
Zo niet: Ziet het college n.a.v. de berichtgeving en situatie in Velsen aanleiding om extra
maatregelen te nemen of beleid te maken?
Antwoord vraag 6

Bij de thema’s discriminatie en polarisatie & radicalisering gaat het om gedragingen van mensen.
Aspecten van discriminatie kunnen leiden tot een gevoel van uitsluiting. Dit is een voedingsbodem
voor polarisatie wat in extremo kan leiden tot radicalisering.
Het thema vroegtijdige signalering van polarisatie en/of radicalisering is opgenomen in het nieuwe
Beleidsplan jeugd 2018-2021. Het beleidsplan, dat is voorbesproken tijdens een sessie met de
IJmondcommissie op 27 juni 2017, wordt uw raad binnenkort ter vaststelling aangeboden.
Begin 2016 is met uw raad gesproken over discriminatie, polarisatie en radicalisering. Naar
aanleiding hiervan heeft ons college op 16 februari 2016 de uitgangspunten voor de aanpak van
discriminatie, polarisatie & radicalisering in Velsen vastgesteld en via een collegebericht aan uw
raad bekendgemaakt.
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In 2016 zijn door de gemeente verschillende trainingen georganiseerd op het gebied van
polarisatie, radicalisering en discriminatie. Aan de trainingen is onder meer deelgenomen door
vertegenwoordigers uit het onderwijs, woningbouwcorporaties, sociale wijkteams en andere
maatschappelijke instellingen. De doelstelling van de trainingen is bewustwording bij de
deelnemers te creëren. De deelnemers zijn sindsdien bekend met de thematiek en maken deel uit
van een netwerk. Het netwerk is van belang als bron van signalen, om samen preventieve acties te
kunnen uitvoeren. Doel hierbij is (verdergaande) polarisering en radicalisering te voorkomen.
Het netwerk is ook van belang om de slagkracht te vergroten en bij een voorkomend geval van
polarisatie en/of radicalisering samen te kunnen doorpakken.
Op 15 juni 2017 heeft een terugkombijeenkomst plaatsgevonden, waardoor verder wordt gewerkt
aan de opbouw en instandhouding van het netwerk. In het najaar 2017 wordt weer een training
georganiseerd. De training wordt door het Rijk verzorgd. De training wordt gegeven aan
medewerkers van de gemeente en onze partners, die vanwege hun werkzaamheden in aanraking
kunnen komen met het onderwerp.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

