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Niet acuut Niet acuut

Signalen en meldingen kunnen van iedereen afkomstig zijn en 

op verschillende plekken binnen de school binnenkomen.

De medewerker van de school bepaalt aan de hand van de 

checklist of er sprake is van acute dreiging of niet.

Als er sprake is van acute dreiging, dan dient direct contact 

opgenomen worden met de politie (112) of Samen Veilig (0800-

2000).

Als er geen sprake is van acute dreiging stapt de medewerker 

naar de contactpersoon radicalisering binnen de school die het 

proces overneemt. 

De contactpersoon radicalisering is degene binnen de school die 

deskundig is op gebied van radicaliseringsproblematiek. 

Als er sprake is van acute dreiging, dan dient direct contact 

opgenomen worden met de politie (112) of Samen Veilig (0800-

2000).

In deze fase beoordeelt de contactpersoon of er sprake is van 

radicalisering of van andere problematiek. Daarvoor neemt hij/zij, in 

willekeurige stappen, de volgende stappen:

Acute dreiging:

Politie alarmnummer: ☎ 112

Samen Veilig: ☎ 0800 - 2000

Overige contactgegevens:

Politie algemeen nummer:  ☎ 0900 - 8844 (voor Wijkagent)

Samen Veilig: ☎ 0800 - 2000

Gemeente Utrecht: ☎ 030 - 286 9957 (regulier contact of advies)

Leerplicht gemeente Utrecht: ☎ 030 - 286 2660

Jongerenwerk Utrecht (JoU): ☎ 030 - 236 1919

Buurtteam: www.buurtteamsutrecht.nl

Alternatieve 

hulp 

organiserenSignalen (meldingen)

Medewerker school Contactpersoon radicalisering school Contactpersoon radicalisering school Specialist / professional

Als iemand plotseling is verdwenen zonder reden;

Als iemand aangeeft zich te willen aansluiten bij een 

terroristische organisatie of bij de gewapende strijd;

Als iemand een afscheidsbrief achterlaat;

Als iemand hele zorgelijke dingen zegt zoals; het goedpraten 

van geweld, sterke antidemocratische uitspraken, e.d. 

Wat is acute dreiging?

Conflicten met- en/of afstand nemen van naasten;

Duidelijke devotie (toewijding);

Vijandbeeld samenleving versterkt;

Solidariteit in een nieuwe groep;

Sterke antidemocratische uitingen;

Zorgelijk gedrag op internet;

Sterke anti-Westerse uitlatingen;

Verbreken contact met familie of vrienden zonder aanleiding;

Bezoeken van vage bijeenkomsten;

Uit beeld zijn van ouders of school;

Ouders verliezen de controle over zoon of dochter;

Schoolverzuim neemt toe;

Afspraken worden niet meer nagekomen;

Geen respect meer voor de gemeente, school, ouders of 

moskee;

Gaat plotseling naar andere moskee/samenkomsten maar wil 

niet delen waar dit precies is;

Goedpraten van aanslagen of het plegen van geweld;

Sterke betrokkenheid of binding met terroristische organisaties;

Wat zijn signalen van radicalisering?

Meerdere signalen gelijktijdig kunnen zorgwekkend zijn, één 

signaal is geen signaal. Als iemand op meerdere punten scoort 

dan is er terecht reden voor zorg.

Acute dreiging

Acute dreiging Acute dreiging

Mogelijke radicalisering; geen acute dreiging

Geen radicalisering; wel andere problematiek

Dossier sluiten

Geen bijzondere hulp nodig

Wat moet je doen bij een melding? Wat doet de contactpersoon radicalisering? Naar wie door te verwijzen?

Als geconstateerd wordt dat er inderdaad sprake is van 

mogelijke radicalisering dan kan worden doorverwezen naar het 

Stedelijk Casus Overleg of naar Samen Veilig (voor personen 

jonger dan 18). 

Doorverwijzen naar het Stedelijk Casus Overleg gebeurt via de 

schoolleiding. 

Als er andere problematiek aan de orde is, wordt alternatieve 

hulp gezocht. Dit is maatwerk en persoonlijk. Onderdelen 

hiervan kunnen zijn; geestelijke hulp, psychische hulp, 

maatschappelijk hulp, hulp bij huisvestiging, schuldsanering, 

zoeken naar werk of afronden van opleiding.

ContactgegevensWat is radicalisering?

Degenen die de melding hebben gedaan, de contactpersoon 

radicalisering en de schoolleiding worden geïnformeerd over het 

vervolg, voor zover de privacy e.d. dit toelaten.

Vervolg

Uitvoeren 

Radicx-tool

Gesprek met 

persoon

e/o ouders

Collegiale 

toetsing

Afstemming 

Gebiedsmngr 

Veiligheid e/o 

Wijkagent

Radicalisering is een proces, dit maakt het extra moeilijk om te zien 

wanneer iemand verder afgeleid en zich richting extreem beweegt. 

Op z’n minst duurt een radicalisering proces 6 tot 12 maanden, soms 

komt het voor dat een persoon radicaliseert in twee a drie maanden.

Radicalisering Proces

Orthodox Radicaal Extreem

Orthodox (traditioneel, vroom, streng) is prima, geen zorgen hierom.

Radicaal (hebben sterke meningen over samenleving en geloof, 

maar dwingen niemand), kan verder gaan, goed in de gaten houden. 

Extreem (niet open voor andere ideeën, leggen eigen mening/geloof 

op), zeer zorgelijk.

Check of de persoon niet al in beeld is en wordt 

besproken en of persoon mogelijk gevaarlijk is (bij 

Wijkagent of Gebiedsmanager Veiligheid gemeente);

Doorlopen van de Radicx tool;

Gesprek met de persoon in kwestie en/of de ouders;

Collegiale toetsing, al dan niet met een externe 

professional. 


