
Zwart-wit denken: 

Hoe discriminatie, een dichotoom wereldbeeld en sociaal mediagebruik (niet) leidt tot 

radicalisering van Islamitische jongeren. 
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Samenvatting 
  
In deze masterthesis is de relatie tussen Islamitische identiteit, het maatschappelijk wereldbeeld, 

specifiek mediagebruik en mate van radicalisering onderzocht. De data is verzameld door 

convenience en snowball-sampling via persoonlijk netwerk en oproepen op overwegend 

Islamitische facebookgroepen. Het uiteindelijke onderzoek bevat een steekproef van 147 

respondenten in de leeftijd tussen 16 en 27 (M = 23.00, SD = 2.34). De resultaten van de 

multipele regressieanalyses tonen aan dat er geen een relatie is tussen ervaren Islamitische 

identiteit en mediagebruik, en er bestaat nauwelijks een relatie tussen Islamitische identiteit en 

het maatschappelijk wereldbeeld. Eveneens voorspelt het maatschappelijk wereldbeeld 

nauwelijks de neiging tot radicalisering, noch doet mediagebruik dat. Er is wel een hoofdeffect 

van Islamitische identiteit op mate van radicalisering. De resultaten suggereren dat onder de 

respondenten alleen ervaren Islamitische identiteit de mate van radicalisering kan voorspellen.  
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1. Inleiding 

 

Radicalisering in de samenleving kan vele oorzaken hebben, maar in dit onderzoek zal 

gekeken worden naar de rol van dichotoom denken, gepercipieerde discriminatie wat zal 

worden nagegaan door mediagebruik, en het zal versterken als je gelooft in Islamitische 

principes. Volgens het CBS (2013) houdt het overgrote deel van jongeren met een Islamitische 

komaf in Nederland bezig met het vormgeven van hun identiteit in het land waar ze graag 

wonen. Toch blijkt een deel van deze jongeren een ander (radicaler) gedachtegoed voor lief te 

nemen (Pels & de Ruyter, 2011).  

 

De afstand van sommige groepen tot de meerderheidscultuur en opinies van de 

Nederlandse samenleving kan als radicaal omschreven worden. In dit huidige onderzoek wordt 

bij adolescenten met Islamitisch Nederlandse achtergrond de relatie tussen het wereldbeeld, 

mediagebruik en de mate van radicalisering bestudeerd. Vedder en Van Geel (2012) definiëren 

radicalisering als een proces waarin er steeds meer gepolariseerd wereldbeeld samengaat met 

het steeds minder accepteren van de gemeenschappelijke normen en waarden.  

Het zijn met name jongeren, die als ze in dat proces komen, de weg steeds verder 

kwijtraken van de sociale gemeenschap bij tot wie ze eerst behoorden, en die jongeren hebben 

daarnaast ook een grotere kans op het krijgen van extremistische gedachten en de daarbij 

horende activiteiten (Aly & Striegher, 2012).  Dezelfde wetenschappers beweren dat 

radicalisering en extremisme verschillende fenomenen zijn, maar dat er wel een verband tussen 

de twee fenomenen is: radicalen zouden niet zo snel extremistische daden plegen, terwijl 

extremisten wel ooit zijn geradicaliseerd (Aly & Striegher, 2012). In onderzoek naar 

radicalisering zou meer ingegaan kunnen worden op (psycho)sociale factoren als sociale media, 

een dichotoom wereldbeeld en gepercipieerde discriminatie (de Goede & Simon, 2012). Toch 

is in onderzoek gebleken dat radicale denkbeelden moeilijk te meten zijn, daarom zal ik mijn 

thesis richten op het onderzoeken van extremistische oriëntaties, aangezien dit eenvoudiger in 

kaart te brengen is. Door middel van dit onderzoek is gepoogd een bedrage toe te voegen aan 

de vraag in welke mate het wereldbeeld en mediagebruik leiden tot meer extremistische 

oriëntaties. De onderzoeksvraag klinkt dan ook: 

 

In welke mate bepalen religieuze overtuiging, het wereldbeeld en sociaal mediagebruik tot 

extremistische oriëntaties bij Islamitische jongeren? 
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2. Theorie 

 

Radicalisering 

Radicalisering kan volgens Buijs et al., (2006) het best worden omschreven naar 

‘ernstige onvrede met de bestaande maatschappelijk constellatie’. Deze onvrede is het gevolg 

van instellingen en mensen, en geradicaliseerden houden die mensen en instellingen 

verantwoordelijk voor het niet zijn van de wereld zoals ze dat willen. Dezelfde onvrede heeft 

als gevolg dat individuen een idee of denkbeeld ontwikkelen hoe de wereld er anders uit zou 

kunnen zien. Buijs et al., (2006) schrijven dan ook dat geradicaliseerden ook daadwerkelijk 

bedenken hoe ze van de bestaande wereld met alle onvrede daarbij, toe kunnen naar de utopie.  

 Het radicaal denken gebeurt niet van de ene op de andere dag, het is volgens (Buijs et 

al., 2006) “het eindresultaat van een veelvormig, gelaagd en langdurig”. Die veelvormigheid is 

het gevolg van de verschillende dimensies van de samenleving. Als eerst beschrijft het politieke 

hoe er een aantal opvattingen of ideeën zijn die samen de wereld kunnen beschrijven. Het 

religieuze, welke wordt beschreven als de tweede dimensie, beschrijft dat het geloof op een 

fundamentele manier moet worden nageleefd. Zoals later beschreven zal worden is het eigen 

geloof het enige geloof, en alle anderen zijn vijand van het geloof. Tot slot is er de derde 

dimensie. Dit is het sociale. Het sociale aspect in op de radicalisering van verschillende 

individuen als groep (Buijs et al., 2006). Radicalisering is voornamelijk een proces wat in 

groepen gebeurt, het gebeurt via de sociale contacten van een individu. Omdat jongeren die op 

het punt staan te radicaliseren contact hebben met andere jongeren met dezelfde overtuiging, 

nemen ze elkaars waarden en normen over. Op deze manier ontstaan er alternatieve normen en 

waarden. Het proces van radicalisering is ook een gelaagd proces. Dit is te wijten aan het feit 

dat niet alleen de radicaliserende jongeren ermee ‘belast’ zijn. Verschillende generaties en 

bevolkingsgroepen krijgen te maken met radicalisering, dan wel andere groepen die 

radicaliseren. Tot slot is radicalisering ook een langdurig proces. Jongeren die het proces van 

radicalisering ingaan, zullen de huidige banden met de samenleving zoals die nu is, en zoals zij 

haar dus niet willen zien, door moeten snijden. Dit distantiëren van het individu ten opzichte 

van de maatschappij is niet altijd een makkelijk proces.  

 

Er wordt in dit onderzoek dus onderzocht in welke mate gepercipieerde discriminatie, 

en daarnaast dichotoom denken een rol spelen bij radicalisering. Ook wordt er onderzocht in 

welke mate mediagebruik een rol speelt.  
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Islamitisch fundamentalistische oriëntatie 

 Het vormen van een identiteit is een kernproces in de adolescentie en deze vorming 

draagt bij het ontwikkelen van een stabiele persoonlijkheid (Stevens, 2008). Dit proces van 

identiteitsvorming wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals de religieuze, etnische 

nationale identiteit (Alwin et al., 2006). Het betrekken of hebben van een religieuze identiteit 

zou volgens Ysseldijk, Haslam & Haslam (2013) een positieve gevolgen hebben. Zo zou het 

hebben van bijvoorbeeld een Islamitische identiteit zorgen voor bewapening tegen 

maatschappelijke uitdagingen. Hiernaast geldt dat volgens onderzoekers het houden aan de 

Islam zou zorgen voor geluk en optimisme, en zou het hebben van de Islamitische identiteit 

voor algemene tevredenheid zorgen (Abu-Raiya & Pergament, 2011). Ook zou het Islamitisch 

zijn volgens deze onderzoekers voor tevredenheid en blijdschap zorgen.  

 Ook in Nederland zien we dat Islamitische jongeren met een sterke religieuze identiteit 

opgroeien, maar zoals later ook beschreven zal worden, gaat hiermee gepercipieerde 

discriminatie gepaard (Vedder & van Geel, 2012). Bectovic (2011) schrijft net als Ysseldijk en 

Haslam (2006) dat Islamitische jongeren bestand zijn deze negatieve maatschappelijke 

ervaringen omdat ze terug kunnen vallen de normen en waarden van hun religie. 

 Vanwege de migratieachtergrond kunnen Islamitische jongeren het gevoel krijgen niet 

bij de huidige samenleving te passen, en er niet bij te horen. Ze voelen zich geen onderdeel van 

de meerderheids-samenleving (Stevens, 2008). Dezelfde jongeren voelen zich ook niet 

helemaal thuis in de cultuur die ze vanuit huis meekrijgen, met als gevolg dat veel jongeren een 

uitweg vinden door hun eigen Islamitische identiteit te benadrukken (de Koning, 2009). De 

Koning (2009) schrijft daarnaast ook dat deze jongeren terug willen grijpen naar de 

‘authentieke’ Islam, waarnaast de onderzoeker ook schrijft dat jongeren die terug willen grijpen 

naar die vorm van Islam vaak uit een sociaaleconomisch zwak milieu komen, en dat 

maatschappelijke problemen vaak een grote rol spelen. Men moet hierbij denken aan 

bindingsproblemen, en tegenslagen als het moeilijk verkrijgen van werk. Dit resulteert in het 

ondergewaardeerd voelen, gefrustreerd raken en het gevoel van slachtofferschap (Bectovic, 

2011).  

 Deze frustraties ten opzichte van de huidige maatschappij maken Islamitische jongeren 

vatbaar voor beweringen dat diezelfde maatschappij schuldig is (Ysseldijk, Haslam & Haslam 

2013). Een gevolg hiervan is dat het fundamentalisme of het salafisme voor deze jongeren een 

uitweg biedt en een goed alternatief kan zijn. Het salafistische gedachtegoed is namelijk het 

volgen van ‘het ware geloof’ (de Koning, 2009). In dit onderzoek zal echter meer worden 

ingegaan op het fundamentalistische gedachtegoed.  
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 Net als radicalisme heeft fundamentalisme verschillende betekenissen. Volgens 

Appelby (2000) is de basis voor het fundamentalisme: ‘de opvatting dat de religieuze 

gemeenschap belegerd wordt door vijanden’. Er heerst een angst dat de westerse beschaving de 

religie gaat onderdrukken. Als reactie hierop worden de religieuze gemeenschappen versterkt 

en er worden structuren en processen bedacht die ervoor zorgen dat de religie seculier blijft. 

Het fundamentalisme wordt gezien als ‘innovatief traditionalisme’: de Islam is in gevaar en dit 

vraagt maatregelen die onbekend zijn, maar niet in strijd mogen zijn met de Koran. Deze 

fundamentalistische ideologie heeft een soort absolutisme als gevolg: het eigen geloof is het 

enige geloof, het geloof heiligt (bijna) alle middelen. De fundamentalisten denken vaak in 

tegenstellingen: goed/ kwaad, gelovig/ ongelovig. Hier wordt verder op ingegaan bij het 

bespreken van het dichotome denken.  

 

Wereldbeeld 

Het algemene idee over hoe mensen het hebben over de wereld waarin we leven noemen 

we een wereldbeeld. Vaak bedoelt men er ook mee hoe de wereld zou moeten zijn. Het gaat om 

over hoe we denken te zijn en moeten zijn, al dan niet volgens religieuze overtuigingen. In dit 

onderzoek wordt er ingegaan op het dichotome wereldbeeld, hoe zie ik de wereld, en de 

gepercipieerde discriminatie, hoe ziet de wereld mij.  

 

Dichotoom denken 

Dichotoom denken refereert naar de neiging om over dingen te denken in een binaire 

tegengesteldheid: ‘zwart of wit’, ‘goed of slecht’ of ‘alles of niks’. Deze manier van denken is 

bruikbaar voor het snel begrijpen en maken van beslissingen (Oshio, 2009). Daarnaast zijn 

dichotome uitkomsten in het dagelijks leven heel normaal: in de politiek stemmen we voor of 

tegen voorgestelde wetten, in het wetsysteem is een verdachte of schuldig of niet schuldig. Dit 

soort duidelijke uitkomsten zorgen ervoor dat dit soort debatten makkelijk verwerkt kunnen 

worden (Oshio, 2009). Toch kan dit soort zwart-wit denken leiden tot grote misopvattingen 

tussen mensen die verschillende meningen hebben. Alhoewel dichotoom denken voordelen 

heeft met betrekking tot het maken van beslissingen, is het vooral gerelateerd aan negatieve 

psychologische consequenties.  

 Dichotoom denken is eerder onderzocht met betrekken tot de tolerantie van onzekerheid 

(Dugas, Gagnon, Ladouceur & Freeston, 1998) en de onzekerheid van ambiguïteit (Budner, 

1962).  Beide concepten worden gedefinieerd als een individuele neiging om een situatie te 

interpreteren als bedreiging of een bron van discomfort, angst of onenigheid (Grenier, Barrette 
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& Ladouceur, 2005). In beide gevallen reageerden de respondenten op deze gepercipieerde 

bedreigende situaties met een set van cognitieve, emotionele en gedragsmatige reacties.  

Slootman en Tillie (2006) hebben in Amsterdam onderzoek gedaan naar de ideologie van 

potentieel radicaliserende moslims. De kern van deze ideologie bleek: Islam is het enige ware 

geloof, en dit ligt onder vuur. Wij moeten met elkaar de vijanden van dit geloof bestrijden. De 

individuen die in die ideologie geloven (ongeveer 2% van de Moslims in Amsterdam) zeggen 

ook wel eens na te denken over een wereld naar de Islamitische utopie. Ook geven ze aan het 

gevoel te hebben dat de wereld bestaat uit groepen mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan 

(dichotoom wereldbeeld). 

 

Gepercipieerde discriminatie 

Discriminatie bestaat volgens Feagin en Eckberg (1980) wanneer handelingen van een 

etnsich-raciale dominante groep een negatief effect hebben op een ondergeschikte etnisch-

raciale groep. Deze negatieve impact heeft effect op het dagelijks leven, omdat het op een dag-

tot-dag basis gebeurt. Discriminatie is het resultaat van acties van een individu of een groep, 

die gemotiveerd zijn om oneerlijk te handelen (Neto, 2006). Discriminatie is gebaseerd op 

afkomst of etniciteit, en de in-groep wordt bevoordeeld of de uit-groep benadeeld.  Acties van 

discriminerende aard hoeven niet altijd intentioneel te zijn, of bedoeld om schade te berokkenen 

aan iemand van een andere raciale-etnische groep. Desondanks hebben ook deze acties 

schadelijke effecten op de minderheden (Rosenbloom & Way, 2004).  

 Gepercipieerde discriminatie duidt op de subjectieve perceptie van een groepslid van de 

oneerlijk behandelde minderheidsgroep, op basis van raciale-etnische verschillen (Neto, 2006). 

Leden van minderheidsgroepen hebben op dagelijkse basis te maken met discriminatie, het is 

een onvermijdbaar deel. De wijze waarop de leden van een etnische minderheid met dagelijkse 

discriminatie omgaan beïnvloed hoe de leden de discriminatie ervaren en percipiëren (Ruggiero 

& Taylor, 1995). Zo geldt volgens Neto (2006) ook dat er geen sprake hoeft te zijn van 

discriminatie als de actie van de meerderheidsgroep niet als discriminerend wordt gezien door 

de etnische minderheidsgroep, zo kan de perceptie van discriminatie voorkomen worden. 

Hiernaast schrijft Neto (2006) dat het ook andersom kan zijn: een individu kan discriminatie 

ervaren zonder dat het aanwezig is.  

 Als leden van de minderheidsgroep discriminatie ervaren, zorgt dit voor een sterkere 

identificatie met diezelfde groep, en het groepslidmaatschapsgevoel vergroot (Branscombe, 

Schmitt & Harvey, 1999). Het omgekeerde effect is echter ook aangetoond: hoe groter de 



 9 

groepsidentificatie, hoe meer een individu van die groep discriminatie ervaart (Major, Quinton 

& Schmader, 2003).  

 De door het individu gepercipieerde discriminatie heeft gevolgen voor diens fysieke en 

mentale gesteldheid (Liebkind & Jasinskaja-Lathi, 2000). Deze onderzoekers schrijven dat 

immigranten die een hoge mate van discriminatie percipiëren, een lagere mate van 

levenstevredenheid tonen. Bij jongeren is het geval dat op het moment zij een hoge mate van 

discriminatie percipiëren, zij psychosociale problemen vertonen. Neto (2006) schrijft dat bij 

adolescenten die veel discriminatie percipiëren gedragsproblemen, een lager zelfvertrouwen, 

depressie en acculturatiestress ervaren (Finch, Kolody & Vega, 2000). Toch zijn er ook 

wetenschappers die suggereren dat gepercipieerde discriminatie het individu kan helpen. Crock 

en Mayor (1989) schrijven dat gepercipieerde discriminatie zelf beschermend werkt omdat het 

de individuen van de benadeelde minderheidsgroep om de redenen dan ze benadeeld zijn toe te 

schrijven aan de vooroordelen. Ondanks dit positieve punt toon onderzoek over het algemeen 

aan dat het welzijn van immigranten negatieve gecorreleerd is aan gepercipieerde discriminatie 

(Jasinskaja-Lahti et al., 2006). Hiernaast vinden maatschappelijke problemen ook oorzaak aan 

ervaren discriminatie. Bij het verklaren van tekorten in het onderwijs, werk of het inkomen 

wordt dit vaak toegeschreven aan discriminatie van etnische minderheden (Feagin, 1991). 

 

Gebruik sociale media en extremisme 

 Vanwege de opkomst van de nieuwe media en het internet is de toegang tot nieuws en 

sociaal contact erg verkleind. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om toegang tot informatie 

te krijgen, en diezelfde informatie is met een druk op het touchscreen weer te delen met anderen 

wat ons burgerjournalisten maakt. De journalisten hebben niet meer het alleen recht op het 

verspreiden van nieuws. Shao (2009) stelt dat dit komt door het snelle, makkelijk bruikbare en 

open karakter van het internet en de nieuwe media, in tegenstelling tot de ‘logge’ traditionele 

media. Mede door het gemak van het lezen en distribueren van informatie is er een enorme 

toename in het aantal informatiebronnen voor het publiek (Bozdag et al., 2014). Hiernaast geld 

dat informatie die de mens op het internet zet in bijna alle gevallen vereeuwigd is, met als 

gevolg dat er zelden informatie verdwijnt. Door de constante vergroting van de hoeveel 

informatie op het internet, en het niet verdwijnen van informatie op het internet ontstaat er een 

informatie-overload volgens Pariser (2011). Volgens onderzoekers heeft deze informatie-

overload gevolgen met twee verschillende zijdes. 

Enerzijds kan deze hoeveelheid informatie de informatiediversiteit van het publiek 

vergroten. Volgens Liao en Fu (2013) zijn individuen sterker gemotiveerd om bij onderwerpen 
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waarbij men erg betrokken is, en veel waarden aan heeft, een volledig beeld te vormen. Dit met 

het belang het onderwerp zo goed mogelijk te begrijpen, om zo ook de argumenten van de 

oppositie te leren, en zo het eigen standpunt te kunnen versterken (Garett et al., 2013). Het 

gevolg hiervan is dat individuen op informatie opzoeken die niet overeenkomt met het eigen 

standpunt, om zo tot verschillende overtuigingen en attitudes te exploreren. Kennis over de 

inzichten en percepties van de tegenstanders geeft namelijk meer inzicht in de kracht van de 

eigen argumenten (Yom-Tov et al., 2013).  

Hiernaast geldt dat als mensen meer weten van een bepaald onderwerp, ze eerder 

geneigd zijn hier nog meer over te willen weten. De blootstelling aan argumenten van de 

oppositie geeft individuen een machtiger gevoel, en er blijkt ook dat als men de argumentatie 

van de tegenstanders niet heeft gelezen, er angst ontstaat, wat een drijfveer is om die informatie 

alsnog tot zich te nemen (Liao & Fu, 2013). Toch zijn er ook wetenschappers en theorieën die 

stellen dat een enorme hoeveelheid van beschikbare informatie leidt tot bevestiging van de 

eigen gedachten en overtuigingen. De cognitive dissonance theory geeft een goede verklaring 

voor de continue zoektocht naar gelijkgestemd gedachtegoed (Liao & Fu, 2013) 

De cognitieve dissonantietheorie van Festinger (1957) wordt vaak geassocieerd met 

zelfovertuiging. Volgens deze theorie vinden mensen het belangrijk dat hun attitudes, 

overtuigingen en gedrag consistent zijn met elkaar (O’Keefe, 2002). Het gevoel van cognitieve 

dissonantie wordt geactiveerd op het moment dat een ander persoon iets zegt, of gedrag vertoont 

wat schuurt met de eigen overtuiging (Aronson, 1999). Deze wrijving van attitudes zal men 

proberen te vermijden dan wel te reduceren, om zo deze inconsistente cognitieve dissonantie te 

verminderen, omdat dit zorgt voor een oncomfortabel gevoel (Dillard & Pfau, 2002). De 

cognitieve dissonantie kan verschillen per situatie, als de cognitie belangrijk is voor het indivu 

is het gevoel van ongemak groter dan als het een minder belangrijke cognitie is. Hoe sterker de 

verschillende cognities ook conflicteren, hoe hoger de ervaren dissonantie en hoe meer het 

individu de neiging heeft om deze te verminderen (O’Keefe, 2002). Hiernaast geldt ook nog 

dat het selectief informatie zoeken meer voorkomt als mensen minder bekend of betrokken zijn 

met een onderwerp. Men neigt de behoefte minder te voelen om een compleet idee over een 

onderwerp te creëren als men er niet bij betrokken is (Gollwitzer & Kinney, 1989). Hetzelfde 

geldt dat als een individu minder bekend is met een onderwerp, is dit individu ook sneller 

tevreden met een maar eenzijdig beeld van de informatie (Liao & Fu, 2013). 

Met betrekking tot dit onderzoek zal de polariserende werking van de ‘filter bubbel’ een 

grote rol spelen. Deze filter bubbel is een ‘hippe’ term voor het selectief kan van informatie 
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blootstelling, welke wordt gefaciliteerd door nieuwe technologieën en media. Het selectief 

kiezen van de informatie blootstelling leidt tot een meer gepolariseerd gedachtegoed.  

 

Theoretisch raamwerk en hypothesen 
 

Dichotoom denken is het idee dat iets of goed of fout is en dat er niks tussenin zit, wordt 

genoemd als een mogelijke factor bij radicalisme (Kruglanski & Fishman, 2006). Hoe 

fundamenteler een Islamitische jongere zich identificeert, en hoe meer diegene de Islamitische 

identiteit omarmt, hoe zwart-witter (dichotoom) diegene de wereld ziet. Hieruit volgt de 

volgende hypothese (h1a): Naarmate jongeren meer Islamitische identiteit ervaren, zullen zij 

een meer dichotoom wereldbeeld hebben. 

Discriminatie kan zorgen voor een vergroot wij-zij gevoel, het gevoel ervaren dat je er 

niet meer echt bij hoort. Men voelt zich dan minder gebonden met de samenleving en zal zich 

eerder en hechter verbinden aan de oorspronkelijke identiteit (Velasco Gonzales et al., 2008). 

Deze uitsluiting kan ook gevoelens van verdriet en minachting met zich mee brengen. Het wij-

zij gevoel, dan wel de vriend-vijand dichotomie, wordt geassocieerd met radicaal gedachtegoed 

onder Islamitische jongeren (Pels & de Ruiter, 2012). Bectovic (2011) schrijft dat het geloven 

in Islamitische principes juist gerelateerd is aan positief in het leven staan, het gedachtegoed 

zou juist hulp moeten bieden met het tegenkomen van maatschappelijke uitdagingen. Toch 

schrijven Pels en de Ruiter (2012) dat deze positiviteit niet genoeg biedt om ook uitdagingen 

als discriminatie te weerstaan. Dit samen brengt de volgende hypothese (h1b): hoe meer een 

jongere zich identificeert met een pure vorm van Islam, hoe meer discriminatie deze jongere 

zal percipiëren. 

Shadid (2005) beweert dat media zowel indirect als direct mee helpt aan het verspreiden 

van een negatieve beeldvorming over immigranten, en specifiek ook Moslims. Ook zou media 

een grote rol spelen bij discriminatie van allochtonen. Daarnaast wordt binnen de media sociaal 

mediagebruik steeds belangrijker, ten opzichte van traditioneel mediagebruik. Het gebruik van 

sociale media, en online communicatieplatforms, heeft een grote plek in ons leven ingenomen 

(Valkenburg & Peter, 2010). Er wordt beweerd dat het van jongeren een van de vaakst 

voorkomende dagelijkse activiteiten is (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Deze onderzoekers 

stellen ook dat dit type sites als middel wordt ingezet om jongeren hun identiteit vorm te laten 

geven. Samengenomen vloeit dat voort in hypothese (h2): Naarmate jongeren meer 

islamitische identiteit zullen ervaren, zullen zij specifieker mediagebruik vertonen.  
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Slootman en Tillie (2006) beweren dat mensen die wel eens denken aan hoe een ideale 

samenleving eruitziet, zich gemakkelijker aangesproken kunnen voelen door het radicale beeld 

van een te verwezenlijken ideale samenleving. Ook stellen ze dat mensen die de wereld zien 

als groepen mensen die tegenover elkaar staan, het dichotome wereldbeeld, zich gemakkelijker 

aangesproken kunnen voelen voor het overzichtelijke radicale wereldbeeld waarin ‘wij, 

vrienden’ tegenover ‘zij, vijanden’ gezien worden (Slootman en Tillie, 2006). Hieruit vloeit 

dan ook de volgende hypothese (h3a): Hoe meer jongeren de wereld waarnemen in 

dichotomieën, hoe groter de kans dat de jongere kenmerken van radicalisering vertoont.  

Barlett en Miller (2011) schrijven dat in vele onderzoeken de factoren zijn onderzocht 

die bijdrage aan de radicalisering van Islamitische jongeren. Ze stellen dat discriminatie een 

grote rol vervult. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat (openlijke) discriminatie en 

gevoelens van ongelijkheid een voorspellers zijn van radicalisering (Kundnani, 2012). 

Ditzelfde geldt voor discriminatie tussen verschillende bevolkingsgroepen (Croissant, 2007). 

In de thesis wordt daarom ook de relatie tussen gepercipieerde discriminatie en radicalisering 

onderzocht, wat leidt tot hypothese (h3b): hoe meer een Islamitische jongeren discriminatie 

percipieert, hoe groter de kans is dat hij meer kenmerken van radicalisering vertoont.   

Via internet en sociale media zoeken jongeren naar informatie die zij niet vinden in de 

traditionele media. Bovendien kunnen zij daar ook zelf informatie verspreiden. Online kunnen 

zij gelijkgestemden vinden en buiten het zicht van anderen, werken aan een identiteit. Ook 

ronselaars kunnen hen benaderen en hen stimuleren verder te radicaliseren. 

De media kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van radicale 

opvattingen en polarisatie. De beeldvorming rond migranten bijvoorbeeld wordt sterk bepaald 

door berichtgeving in kranten en op tv. Jongeren met een migratieachtergrond kunnen de indruk 

krijgen er niet echt bij horen. Dat idee voedt de gevoelens van vervreemding en uitsluiting. En 

kan een proces van radicalisering triggeren. Dit mondt uit in de volgende hypothese (h4): 

Naarmate Islamitische jongeren specifiekere sociale media gebruiken zullen zij radicalere 

politieke en sociale oriëntaties hebben.  
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Deze thesis onderzoeks bij jongeren in Nederland met een Islamitische identiteit de 

relatie met radicalisering. Deze jongvolwassenen zouden een zeer rigide religieuze identiteit 

ervaren (Sirin & Balsano, 2007). De islamitische identiteit zou stabiliteit bieden, en daarnaast 

wordt het ervaren van Islamitische identiteit ook geassocieerd met geluk, het gevoel van 

tevredenheid en optimisme. Dit samen zou de neiging tot het vertonen van 

radicaliseringskenmerken verkleinen (Abu-Raiya & Pergament; 2011, Bectovic, 2012). De 

eerste hypothese luidt dan ook (h5): des te meer de Islamitische identiteit ervaren wordt, des te 

minder de mate van radicalisering. 

 

 
 
 

Afbeelding 1 – conceptueel model 
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3. Methode 

 

In totaal hebben 147 respondenten deelgenomen aan dit onderzoek. Al deze 

respondenten identificeerde zichzelf als Islamitisch. Van de respondenten was 77.9 procent 

vrouw (N = 113) en 22.1 procent man (N = 32), waarvan 2 missing values. De respondenten 

varieerden in leeftijd tussen 16 en 27 jaar oud (M = 13.00, SD = 2.34). Van de respondenten 

heeft het merendeel een HBO of WO-bachelor afgerond, namelijk 43.5 procent (N = 64). De 

deelnemers zijn via een convenience sample geworven en met behulp van snowball rekrutering. 

Ook zijn er veelvuldig oproepen geplaatst in Facebookgroepen waarvan de deelnemers 

overwegend Islamitisch zijn.   

Voorafgaand aan de vragenlijst werden de respondenten door middel van een 

introductietekst geïnformeerd over de doeleinden van het onderzoek. Verder werd men 

geïnstrueerd over de juiste manier van antwoorden en wat te doen bij twijfel. De anonimiteit 

van de deelnemers werd gegarandeerd en de deelnemers gaven toestemming met een informed 

consent. Hierna werd er gevraagd naar demografische gegevens zoals leeftijd, sekse en 

opleidingsniveau.  

  Mate van radicalisering is de afhankelijke variabele die gemeten is door vier 

verschillende schalen. Als eerste wordt de politieke radicalisering gemeten door zes items (bv. 

Politici liegen meer dan andere Nederlanders). Hierna wordt economische radicalisering 

gemeten met twee items (bv. Een werkgever zou een werknemer makkelijker moeten kunnen 

ontslaan). Ook werd religieuze radicalisering gemeten met items als: Politiek en religie zouden 

samen moeten gaan. Tot slot wordt morele radicalisering gemeten met vijf items (bv. Ik zou 

geweld gebruiken om mijn wil te krijgen). Deze vier schalen zijn alle gemeten met een vijfpunts 

Likertschaal. De schaal van economische radicalisering bleek onvoldoende betrouwbaar met 

α=0.112 (M = 2.93, SD = 0.61). De schaal die morele radicalisering meer is wel afdoende 

betrouwbaar gebleken met respectievelijk α = 0.767 (M = 2.30, SD = 0.70). De schaal van 

politieke radicalisering bleek volgens de factoranalyse vier verschillende constructen te meten, 

die geen van allen een betrouwbaar bleek dus de schaal is niet gebruikt voor de doeleinden van 

dit onderzoek. Religieuze radicalisering is marginaal betrouwbaar gebleken met α = 0.680 (M 

= 2.99, SD = 0.74). Er is besloten deze vorm van radicalisering wel mee te nemen in het 

onderzoek. De verschillende onafhankelijke variabelen zijn hierna gemeten. Alle schalen staan 

in totaliteit in bijlage I. 

  Islamitische identiteit is gemeten aan de hand van 14 items op een vijfpunts Likertschaal 

aan de hand van stellingen als “Ik laat me leiden door het leven van de profeet bij keuzes in 
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mijn eigen leven.” en “Er is maar één God.” van Krouwel en van Saane (2011), deze schaal 

bleek betrouwbaar en uni dimensionaal (α = 0.884, M = 3.93, SD = 0.51). De rest van de items 

is te lezen in bijlage I. Gezien de waarde hoger is dan 0.7 is de schaal voldoende betrouwbaar 

(Van Groningen, 2017).  

  Maatschappelijk wereldbeeld is gemeten aan de hand van twee verschillende schalen. 

De eerste schaal (9 items) meet gepercipieerde discriminatie met stellingen als “Je wordt met 

minder vriendelijkheid behandeld als anderen” of “Mensen gedragen zich alsof ze beter zijn 

dan jij”. Het is een gemodificeerde schaal op basis van de Everyday Discrimination Scale van 

Forman et al. (1997). De aangepaste schaal is in Bijlage I terug te vinden waar te zien is dat de 

schaal alleen vertaald is, en er geen verdere aanpassingen zijn gedaan. De schaal meet met een 

vijfpunts Likertschaal. De schaal leek betrouwbaar met een α = 0.884. De schaal is 

geaggregeerd, M = 1.55, SD = 0.69. 

De tweede schaal die, voor het maatschappelijk wereldbeeld construct, gebruikt wordt 

meet hoe dichotoom het wereldbeeld van de respondent is. Hiervoor is de DTI (Dichotomous 

Thinking Inventory) voor gebruikt (Oshio, 2009). Deze schaal bevat 15 items, die worden 

gemeten met een vijfpunts Likertschaal. De schaal is onderverdeeld in drie sub schalen, de 

eerste is de preferentie voor dichotomieën, de tweede het belief, en de derde schaal meet de 

voorkeur voor winst en verlies uitkomsten. Voorbeelden van stellingen zijn “Mensen kunnen 

duidelijk ingedeeld worden als “goed” of “slecht””, of “Informatie is altijd waar of niet waar”. 

De overige stellingen van deze schaal zijn te vinden in Bijlage I. De schaal leek betrouwbaar 

met een α = 0.856. De schaal is geaggregeerd, M = 3.19, SD = 0.46. 

Mediagebruik werd gemeten door een schaal die de hoeveelheid nieuwsbronnen vraagt. 

Ook worden er andere schalen gebruikt voor verduidelijking van het mediagebruik. Als eerste 

wordt de general social media-exposure gebruikt. Hierin wordt de frequentie van gebruik van 

traditionele en nieuwe media gemeten. Hierna wordt de antisocial mediaexposure schaal 

gevraagd van Den Hamer, Konijn & Keijer, 2013). Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak 

een respondent op zijn mobiel kijkt naar mensen die andermans bezittingen vernielen of stelen. 

Ook worden de motieven van de respondenten om op internet gaan gevraagd, dit wordt gedaan 

middels de schaal van Roy (2008). Onder deze 15 items is er bijvoorbeeld “Het verbreed mijn 

blik” en “Het helpt mij om meningen met mensen wereldwijd te delen.”. Tot slot wordt de 

blootstelling aan extremistische inhoud via nieuwe sociale media gevraagd. Dit zijn 4 items met 

als voorbeeld: “Hoeveel keer gebeurde het de afgelopen 12 maanden dat je in contact kwam 

met radicalen via een online spel”. Ook deze items zijn terug te vinden in de complete 

vragenlijst in Bijlage I. 
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Als eerste is er gekeken naar descriptieve gegevens. Er is een factoranalyse uitgevoerd 

om te kijken of verschillende indicatoren een gemeenschappelijke oorzaak hebben, dit is gedaan 

omdat er gebruik is gemaakt van verschillende gevalideerde attitudeschalen uit verschillende 

bronnen. Ook zijn de verschillende betrouwbaarheden getoetst. Hierna zijn er multipele 

regressies gebruikt om te kijken welke effecten er tussen de verschillende constructen bestaan.  
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4. Resultaten 

 

Maatschappelijk wereldbeeld 

 Om na te gaan in hoeverre de mate van het maatschappelijk wereldbeeld 

voorspeld kan worden vanuit de controlevariabelen en Islamitische identiteit is er gebruik 

gemaakt van vier verschillende multipele regressies. Deze hebben de verschillende vormen van 

dichotoom denken en gepercipieerde discriminatie als afhankelijke variabelen en islamitische 

identiteit als onafhankelijke variabelen. Tabel 1 geeft een weergave van de gevonden waarden. 

Islamitische identiteit heeft een enigszins sterk positief significant (β = .388, t (143) = 3.079, p 

= <.05). Dit betekent dat hoe meer iemand zich als Islamitisch identificeert, hoe meer iemand 

dichotomieën prefereert. Vervolgens blijkt in de volgende regressie dat met geloof in 

dichotomieën als afhankelijke variabele alleen geslacht een significant effect heeft. Dit effect 

is matig sterk, negatief en significant (β = -.298, t (143) = -2.359, p = <.05). Hoe jonger iemand 

is, hoe meer die gelooft in een wereld met alleen maar dichotomie. De volgende multipele 

regressie laat zien dat winst en verlies denken significant wordt beïnvloed door het meer ervaren 

van Islamitische identiteit. Er is een sterk positief significant effect wat ervoor zorgt dat als 

iemand meer Islamitische identiteit ervaart, dit persoon de wereld ook in een meer winst/ verlies 

perspectief ziet (β = .406, t (143) = 3.207, p = <.05). Tot slot is ook de ervaren discriminatie als 

afhankelijke variabele gebruikt in een multipele regressie. Uit deze regressie zijn geen 

significante effecten gevonden, de gestandaardiseerde regressie coëfficiënten zijn allemaal erg 

laag, wat nauwelijks invloed impliceert.  

Dit betekent dat hypothese 1a: Naarmate jongeren meer Islamitische identiteit ervaren, 

zullen zij een meer dichotoom wereldbeeld hebben deels aangenomen kan worden. De 

hypothese geld alleen als de ervaren Islamitische identiteit wordt getoetst op de preferentie van 

dichotomie en voor het winst en verlies denken. Voor hypothese 1b: hoe meer een jongere zich 

identificeert met een pure vorm van Islam, hoe meer discriminatie deze jongere zal percipiëren 

geld dat er geen enkel bewijs is om de hypothese aan te nemen. 
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Maatschappelijk wereldbeeld 

 Preferentie van 
dichotomie 

Geloof in dichotomie Winst/verlies denken Ervaren discriminatie 

  Full model  Full model  Full model  Full model 
 β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) 
(Constant) 4.25  

(.32) *** 
2.63  
(.61) *** 

3.10 
(.53) *** 

3.46 
(1.07) ** 

4.19 
(.38) *** 

2.20 
(.71) ** 

1.84 
(.45) *** 

2.17 
(.93) ** 

Leeftijd -.12  
(.01) 

.03  
(.01) 

-.05 
(.01) 

-.07 
(.01) 

-.15 
(.01) 

.02 
(.01) 

-.16 
(.01) 

-.18 
(.01) 

Opleiding -.04  
(-.02) 

-.10  
(.06) 

-.22 
(.09) 

-.21 
(.09) 

-.17 
(.07) 

-.22 
(.06) 

.00 
(.08) 

.01 
(.08) 

Geslacht 
(man=0) 

-.09  
(.15) 

-.13  
(.14) 

-.30 
(.24) * 

-.30 
(.24) * 

-.08 
(.17) 

-.11 
(.16) 

.01 
(.21) 

.01 
(.21) 

Islamitische 
identiteit 

 .39  
(.13) ** 

 -.05 
(.22) 

 .41 
(.15) ** 

 -.05 
(.19) 

N 145 145 145 145 145 145 145 145 
Model 
adjusted R² 

-.026 .087 .061 .049 .001 .126 -.016 -.028 

***p<.001 **p<.01 *p<.05     
Tabel 1 – Regressiemodel met afhankelijke variabele maatschappelijk wereldbeeld 

 

Mediagebruik 

 Om na te gaan of Islamitische identiteit een voorspellende waarde heeft op de 

hoeveelheid mediabronnen die een persoon gebruikt is nogmaals gebruik gemaakt van een 

multipele regressie. In tabel 2 zijn de gevonden waarden weergegeven. Het is opvallend dat het 

ervaren van Islamitische identiteit nauwelijks invloed heeft op de hoeveel bronnen die een 

individu tot zich neemt. Er is een heel zwak insignificant negatief effect ontstaan, welke bijna 

geen invloed heeft op het mediagebruik. Ook de controlevariabelen laten geen van alle een 

significante invloed zien. Hypothese 2: Naarmate jongeren meer islamitische identiteit zullen 

ervaren, zullen zij specifieker mediagebruik vertonen kan om deze reden ook niet aangenomen 

worden. 
Mediagebruik 

  Structurele model Specifiek mediagebruik (full model) 
 β (SE) β (SE) 
(Constant) 3.31 (.76) *** 3.75 (1.550) * 
Leeftijd .03 (.02)  .01 (.02) 
Opleiding  .06 (.13)  .06 (.13) 
Geslacht (man=0) .192 (.35)  .20 (.35) 
Islamitische identiteit  -.05 (.31)  
N 61 61 
Model adjusted R² -.018 -.034 
***p<.001 **p<.01 *p<.05   

Tabel 2 – Regressiemodel met afhankelijke variabele specifiek mediagebruik 
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Mate van radicalisering 

Om na te gaan in hoeverre de mate van radicalisering voorspeld kan worden vanuit 

Islamitische identiteit, het maatschappelijk wereldbeeld en het mediagebruik is er gebruik 

gemaakt van multipele regressie. De twee soorten radicalisering die in dit onderzoek een rol 

spelen zijn religieuze en morele radicalisering. De tabellen met de resultaten van de multipele 

regressie zijn in onderstaande tabellen 3 en 4 weergegeven. Wat opvalt in de eerste 

regressietabel met religieuze radicalisering als afhankelijke variabele is dat in het gehele model 

alleen de mate van ervaren islamitische identiteit een sterk positief significant effect heeft op 

de kenmerken van religieuze radicalisering (β = .209, t (143) = 3.921, p = <.05). Hoe meer een 

individu zich dus als islamitisch beschouwd, hoe meer neiging er bestaat tot religieuze 

radicalisering. Dit is in tegenstelling tot hypothese 5: hoe meer de Islamitische identiteit ervaren 

is, des te minder de mate van radicalisering. Ook heeft controle variabele opleiding een sterk 

negatief significant effect (β = -.312, t (143) = -2.735, p = <.05). Dit betekent dat naarmate een 

individu lager is opgeleid, er meer kenmerken zijn van religieuze radicalisering. Het lijkt erop 

dat het maatschappelijk wereldbeeld wat gemeten is door de preferentie voor dichotomieën en 

de gepercipieerde discriminatie nauwelijks een voorspellende waarde heeft op mate van 

religieuze radicalisering. Deze onafhankelijke variabelen hebben allemaal een zwak 

insignificant positief effect, op ervaren discriminatie na, dit effect is zwak en negatief. Ook 

speelt de hoeveel verschillende nieuwsbronnen geen significante rol, het effect is negatief en 

maar mager qua sterkte.   

De resultaten verschillen als de afhankelijke variabele veranderd van religieuze 

radicalisering naar morele radicalisering. Geen enkele onafhankelijke variabele heeft een 

significant effect op morele radicalisering behalve het geloof in dichotomieën met een matig 

sterk positief significant effect (β = .374, t (143) = 2.733, p = <.05). Alle andere variabelen 

ontbreekt enkel significante invloed.  
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Religieuze radicalisering 

  Structurele model 
Islamitische 
identiteit 

Maatschappelijk 
wereldbeeld 

Specifiek 
mediagebruik Full model 

 β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) 
(Constant) 4.09 (.51) *** .37 (.88)  -.19 (1.06)  .11 (1.09)  .11 (1.09)  
Leeftijd -.20 (.01)    .03 (.01)  
Opleiding -.31 (.09) *    -.31 (.08) ** 
Geslacht (man=0) -.04 (.23)     .04 (.21) 
Islamitische identiteit  .58 (.18) ***   .55 (.21) *** 
Preferentie    .02 (.20)   .04 (.20)  
Geloof in dichotomie    .16 (.11)  .14 (.11) 
Winst/verlies denken    .08 (.18)  .07 (.18) 
Ervaren discriminatie   -.14 (.13)  -.15 (.13) 
Nieuwsbronnen     -.130 (.08) -.13 (.08) 
N 145 145 145 145 145 
Model adjusted R² .075 .346 .350 .355 .355 
***p<.001 **p<.01 *p<.05     

Tabel 3 – Regressiemodel met afhankelijke variabele religieuze radicalisering 

 
 Morele radicalisering 

  Structurele model 
Islamitische 
identiteit 

Maatschappelijk 
wereldbeeld 

Specifiek 
mediagebruik Full model 

 β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) 
(Constant) 3.30 (.48) *** 2.76 (.99) ** 2.67 (1.11) * 2.73 (1.16) * 2.73 (1.16) * 
Leeftijd -.03 (.01)    .02 (.01)  
Opleiding -.24 (.08)     -.23 (.08) 
Geslacht (man=0) -.32 (.22) *    -.25 (.23) 
Islamitische identiteit  .09 (.20)   .26 (.22)  
Preferentie    -.19 (0.20)   -.18 (.21)  
Geloof in dichotomie    .38 (.12)  .37 (.12) ** 
Winst/verlies denken    -.09 (.19)  -.09 (.19) 
Ervaren discriminatie   -.12 (.13)  -.13 (.13) 
Nieuwsbronnen     -.03 (.09) -.03 (.09) 
N 145 145 145 145 145 
Model adjusted R² .077 .066 .179 .162 .162 
***p<.001 **p<.01 *p<.05     

Tabel 4 – Regressiemodel met afhankelijke variabele morele radicalisering 

 

Na het bestuderen van de weergegeven waarden in de bovenstaande tabellen kan er 

geconcludeerd worden dat er niet voldoende bewijs is om hypothese 3a: Hoe meer jongeren de 

wereld waarnemen in dichotomieën, hoe groter de kans dat de jongere kenmerken van 

radicalisering vertoont aan te nemen. Het enkele geval wanneer de wereld waarnemen in 

dichotomieën radicalisering voorspeld is bij het geloof in dichotomieën op morele 

radicalisering. Ook voor hypothese 3b: hoe meer een Islamitische jongeren discriminatie 

percipieert, hoe groter de kans is dat hij meer kenmerken van radicalisering vertoont is er 

onvoldoende bewijs om deze hypothese aan te nemen. Bij beide vormen van radicalisering is 
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er geen significante voorspeller te vinden in ervaren discriminatie. In dezelfde tabellen is er te 

zien dat voor het aannemen van hypothese 4: Naarmate Islamitische jongeren meer sociale 

media gebruiken zullen zij radicalere politieke en sociale oriëntaties hebben ook onvoldoende 

bewijs is. Mediagebruik blijkt nauwelijks een rol te spelen als voorspeller van radicalisering. 

Tot slot is na de bestudering van de tabellen te zien dat er voldoende bewijs is om hypothese 5: 

hoe meer de Islamitische identiteit ervaren is, des te minder de mate van radicalisering niet aan 

te nemen, maar tegen te stellen, als het gaat om religieuze radicalisering. Uit het onderzoek 

blijkt dat naarmate er meer Islamitische identiteit wordt ervaren, er meer neiging is tot 

religieuze radicalisering, dit effect geld niet voor morele radicalisering.  

De reden waarom zowel bij morele radicalisering als religieuze radicalisering 

significante effecten ontbreken zou kunnen komen doordat de verbanden geen lineaire 

verbanden zijn maar curve-lineaire verbanden. Alle onafhankelijke variabelen zijn getest voor 

het curve-lineaire verband met religieuze radicalisering, en geen enkele afhankelijke variabele 

laat een noemenswaardig sterker curve-lineair verband zien dan het in tabel 1 weergegeven 

lineaire verband. Als er gekeken wordt naar morele radicalisering als afhankelijke 

radicalisering, valt op dat de Islamitische identiteit geen significante invloed heeft. Na het 

bekijken van de grafiek lijkt er een curve-lineair verband te bestaan zoals weergegeven in 

grafiek 1, waar op de x-as de islamitische identiteit staat weergegeven, en op de y-as de morele 

radicalisering. De verklaarde variantie veranderd van 0.6% naar 2.3%. De andere afhankelijke 

variabelen geven ook geen curve-lineair verband na controle op de bijpassende grafiek. 

 

 
Grafiek 1 – Curve-lineaire verband met x-as: Islamitische identiteit en y-as morele radicalisering 
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5. Conclusie 

 
Deze studie probeert de relatie tussen het wereldbeeld van een Islamitisch individu, het 

gebruik van sociale media en de mate van radicalisering van dit individu te verhelderen. De 

volgende vragen worden hierbij beantwoord: In hoeverre is het hebben van een Islamitische 

identiteit verbonden aan het maatschappelijk wereldbeeld, en in hoeverre heeft dat 

maatschappelijk wereld invloed op de mate van radicalisering? In hoeverre is het hebben van 

een Islamitische identiteit verbonden aan specifiek mediagebruik, en in welke mate is dit 

specifieke mediagebruik verbonden aan de mate van radicalisering?  

 
 Uit nadere inspectie blijkt dat veel van de beschreven verbanden in het theoretisch 

raamwerk niet overeenstemmen met de resultaten uit dit onderzoek. Er bestaan geen 

significante verbanden tussen de verschillende variabelen die de hypothese volledig 

ondersteunen. De enige concrete conclusie die getrokken kan worden na het bekijken van de 

resultaten is dat het lijkt alsof het ervaren van meer Islamitische identiteit juist meer kenmerken 

van radicalisering voorspelt, echter geld dit alleen maar voor religieuze radicalisering.  

Ook kan op basis van het onderzoek geconcludeerd worden dat discriminatie 

radicalisering niet voorspelt. Zoals in eerder gedane studies naar de kenmerken en oorzaken 

van radicalisering blijkt in deze studie ervaren discriminatie een construct welke zowel morele 

als religieuze radicalisering niet voorspelt. Pels & de Ruyter (2012) dat radicalisering een soort 

middel is om uit sociaal gezien ondergeschikte of benauwde situaties een uitweg te vinden, en 

zo is het de manier van het individu de overhand krijgen in zo een situatie. Daarnaast schrijven 

Ruggiero & Taylor (1995) dat mensen die gediscrimineerd worden attribuutvorming gebruiken 

om zo het zelfvertrouwen van het individu niet te laten slinken. Deze zelf beschermende functie 

lijkt ook de neiging tot radicalisering te verminderen (Ruggiero & Taylor, 1995).  

In dit onderzoek speelt het sociale mediagebruik bijna geen rol. Ook blijkt de 

samenhang tussen sociale media en de overige variabelen er niet te zijn. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat het mediagebruik met niet genoeg items gemeten is waardoor de betrouwbaarheid 

van het item niet maximaal is geweest. Een andere verklaring kan zijn dat er in Nederland 

fenomenen als cognitive dissonance theory niet echt kunnen bestaan doordat individuen te veel 

interesse hebben in media welke niet in lijn liggen met de eigen interesses, zoals Trilling & 

Schoenbach (2014) dat beschrijven. Dit is contrasterend met de cognitive dissonance theory en 

de vaak geassocieerde selective exposure theory.  
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 De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: In welke mate bepalen religieuze overtuiging, het 

wereldbeeld en sociaal mediagebruik tot extremistische oriëntaties bij Islamitische jongeren? 

 

Om deze hoofdvraag enigszins concreet te beantwoorden: radicale oriëntaties bij Islamitische 

jongeren worden uit de resultaten van dit onderzoek voornamelijk bepaald door de mate waarin 

een individu de Islamitische identiteit ervaart. In deze studie zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat specifiek social mediagebruik leidt tot meer radicale oriëntaties, evenals de ervaren 

discriminatie. Ook het ervaren van de wereld in dichotomieën lijkt geen grote rol te spelen in 

het ontwikkelen van radicale oriëntaties.  
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6. Discussie 

Als eerste is een belangrijke kanttekening om het relatief lage aantal respondenten op te 

merken. De sample is wellicht niet groot genoeg om de bevindingen naar de grote groep 

Islamitische jongeren in Nederland te kunnen generaliseren. Hiernaast is de verdeeldheid van 

seks in de groep respondenten niet te generaliseren naar grote groepen, de onevenredige 

verhouding tussen de mannen en vrouwen zou het resultaat van deze studie beïnvloed kunnen 

hebben. 

  Ten tweede is het belangrijk om op te merken dat (Islamitische) identiteit geen statisch 

begrip is, maar een status is die na verloop van tijd kan veranderen (Phinney, 1990). De manier 

waarop een individu zich voelt, en hoe diegene zich identificeert is veranderlijk. De perceptie 

van in tot welke mate je je thuis voelt in de maatschappij kan over een aantal jaar anders zijn. 

Ditzelfde geldt voor de mate waarin een individu discriminatie ervaart. Dit gevoel kan 

veranderen over tijd en de perceptie zou dus in een aantal jaar drastisch veranderd kunnen zijn. 

Ook zou men aan kunnen nemen dat relatief jonge adolescenten van 17 jaar oud op een andere 

manier in het ‘leven’ staan als jongvolwassen van 22 jaar oud die wellicht in een ander stadium 

zijn op gebied van educatie en woonsituatie.   

   Een andere belangrijke kanttekening is dat manier waarop het specifieke mediagebruik 

van verschillende nieuwsbronnen maar met 1 item gemeten is, wat niet ten gunste is ten aanzien 

van de validiteit van dit construct. In vervolgonderzoek zou dit construct uitgebreider en met 

meer diepgang gemeten kunnen worden, om zo beter in beeld te brengen wat voor specifiek 

mediagebruik dan vertoond wordt door verschillende bevolkingsgroepen.  

  De Goede en Simon (2012) stellen dat gevoelens van radicalisering, en de neiging tot 

radicalisering zorgelijk zijn voor de ontwikkeling van identiteit van jongvolwassenen. Dit 

onderzoek verschaft meer helderheid in de relatie tussen de ervaring van discriminatie, sociaal 

mediagebruik, islamitische identiteit en het hebben van een zwart-wit wereldbeeld. Vooral het 

laatste heeft een opmerkelijke invloed op de gevoelens van radicalisering, wat dus als enigszins 

zorgelijk gezien zou kunnen worden. Er zou vervolgonderzoek nuttig kunnen zijn welke 

verschillende concepten een dichotoom wereldbeeld zouden kunnen voorspellen om zo neiging 

tot radicalisering te kunnen minimaliseren. Hiernaast zou er data verzameld kunnen worden 

van niet alleen jongeren met een Islamitische achtergrond en identiteit, maar ook jongeren met 

bijvoorbeeld Joodse of Russisch Orthodox komaf om zodoende een onderzoeksgroep samen te 

kunnen stellen met een gevarieerde achtergrond en identiteitsbeleving.  
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Regelmatig worden jongvolwassenen met een Islamitische achtergrond in verband 

gebracht met radicalisering en in welke situatie ze beter of minder goed integreren in de huidige 

samenleving (Pels & de Ruiter, 2012). De afgelopen 12 jaar is heeft het thema radicalisering 

steeds meer aandacht gekregen, dit onder andere door extreem geradicaliseerde acties 

handelingen. Ondanks de focus die het thema heden ten dage krijgt, zou de aandacht niet op 

enkel de Islamitische achtergrond van de jongeren moeten liggen, maar op een brede scala aan 

psychosociale kenmerken. Er bestaan natuurlijk ook jongeren met een sterke Islamitische 

achtergrond die geen enkel teken van radicalisering tonen, en die jongere hebben er ook totaal 

geen behoefte aan (Abu-Raiya & Pergament, 2011). Met betrekking tot radicalisering hebben 

onderwerpen als maatschappelijke participatie, maatschappelijke gelijkheid en niet alleen 

identificatie met Islamitische principes, maar ook de identificatie met het land waarin ze 

woonachtig zijn de aandacht nodig. (Aly & Striegher, 2012). De overheid en maatschappij zelf 

zouden kunnen bijdragen door meer te doen met betrekking tot het creeren van evenredige 

kansen op de arbeidsmarkt, meer begrip bij het uiten van Islamitische identiteit en het creëren 

van plekken waar Islamitisch onderwijs gevolgd kan worden. Dit biedt ook ruimte voor 

Islamitische jongvolwassenen zich verder te ontplooien, meer te leveren over de eigen cultuur 

en de vragen die deze cultuur met zich meebrengt te beantwoorden. Hiernaast is recentelijk ook 

begeleiding van een Imam via het internet in opkomst, dit kan jongeren helpen om toegankelijk 

hulp te krijgen die past bij hun belevingswereld.  
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8. Bijlage 
 
Bijlage I: Vragenlijst 
Beste participant, 
Hierbij bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam.  Dit 
onderzoek is geheel anoniem en wordt uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Geen enkel 
antwoord is goed of fout. Het invullen van dit onderzoek zal ongeveer 10 minuten duren. Het is belangrijk de 
vragenlijst in zijn geheel in te vullen omdat onvolledige vragenlijsten niet gebruikt kunnen worden. 
Door op de onderstaande tekst te klikken, stemt u vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ook bevestigd u 
dat u 18 jaar of ouder bent. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname. Uw hulp is zeer welkom! 
 
Wat is uw geboortejaar? 

▼ 1918 (1) ... 2005 of later (88) 

 
Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

o WO doctoraal of master (1)  

o HBO of WO bachelor of kandidaats  (2)  

o HAVO en VWO bovenbouw / WO en HBO propedeuse  (3)  

o MBO  (4)  

o Eerste drie jaar HAVO en VWO / MAVO / VMBO (theoretisch en gemengde leerweg)  (5)  

o LBO / VBO / VBO (kader- en beroepsgerichte leerweg)  (6)  

o Geen onderwijs / basisonderwijs  (7)  
 
Wat is uw geslacht?  

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  
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Tot welke geloofsrichting reken je jezelf? 

o Geen  (1)  

o Christendom  (2)  

o Jodendom  (3)  

o Islam  (4)  

o Hindoeïsme  (5)  

o Anders, namelijk  (6) ________________________________________________ 
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen 

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Je komt alleen in 
het paradijs als je 
hebt geleefd zoals 
God dat wil. (1)  

o  o  o  o  o  
Ik handel naar 
Gods wil (2)  o  o  o  o  o  
Vanuit mijn 

geloofsovertuiging 
eet ik geen 

varkensvlees (3)  
o  o  o  o  o  

Ik bid wanneer ik 
wil, er zijn geen 

vastgestelde 
tijdstippen voor 

(4)  
o  o  o  o  o  

Ik zal in ieder 
geval één keer een 
pelgrimstocht naar 
de heilige stad van 

mijn geloof 
ondernemen (5)  

o  o  o  o  o  
Ik laat me leiden 

door het leven van 
de profeet bij 
keuzes in mijn 
eigen leven. (6)  

o  o  o  o  o  
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 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Er is maar één 
God (1)  o  o  o  o  o  

Een religieuze 
leider mag 
gelovigen 

oproepen tot 
strijd voor het 

ware geloof (2)  

o  o  o  o  o  
Seks buiten of 

voor het 
huwelijk is 

verwerpelijk (3)  
o  o  o  o  o  

Mensen kunnen 
aan mijn 

uiterlijk zien dat 
ik gelovig ben 

(4)  
o  o  o  o  o  

In elke 
religieuze 

overtuiging zit 
wel een kern 
van waarheid 

(5)  

o  o  o  o  o  
De wonderen 

die beschreven 
zijn in de 

geschiedenis 
van mijn 

godsdienst 
hebben wel 

betekenis maar 
zijn niet echt 
gebeurd (6)  

o  o  o  o  o  

Gods wetten 
staan altijd 

boven wetten 
die door mensen 

zijn gemaakt, 
ook als die 

democratisch 
tot stand zijn 
gekomen. (7)  

o  o  o  o  o  
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Hoe vaak zijn in de afgelopen week volgende situaties voorgekomen? 

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

Op 3 of 4 
dagen (3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

Ik word met 
minder 

vriendelijkheid 
behandeld dan 
andere mensen 

(1)  

o  o  o  o  o  
Ik word met 

minder respect 
behandeld dan 
andere mensen 

(2)  
o  o  o  o  o  

Ik word minder 
goed geholpen 

dan andere 
mensen in een 
restaurant of 
winkel (3)  

o  o  o  o  o  
Andere mensen 

doen alsof ik 
niet slim ben (4)  o  o  o  o  o  
Andere mensen 
doen alsof ze 
bang voor mij 

zijn (5)  
o  o  o  o  o  

Andere mensen 
doen alsof ze 

mij niet eerlijk 
vinden (6)  

o  o  o  o  o  
Andere mensen 
doen alsof ze 

beter dan ik zijn 
(7)  

o  o  o  o  o  
Ik word 

uitgescholden of 
nageroepen (8)  o  o  o  o  o  

Ik word 
bedreigd of 

lastig gevallen 
(9)  

o  o  o  o  o  
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In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen 

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Dingen pakken 
beter uit als het 
duidelijk is of 
ze leuk of niet 
leuk zijn (1)  

o  o  o  o  o  
Het is beter dat 
dubbelzinnige 

dingen duidelijk 
worden gemaakt 

(2)  
o  o  o  o  o  

Ik hou er niet 
van als mensen 
onduidelijk zijn 

(3)  
o  o  o  o  o  

Ik wil duidelijk 
hebben of 

dingen goed of 
slecht zijn (4)  

o  o  o  o  o  
Ik hou ervan als 
grenzen altijd 

duidelijk 
worden 

aangegeven (5)  
o  o  o  o  o  
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In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen 

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Er zijn alleen 
maar "winners" 
en "verliezers" 
in deze wereld 

(1)  
o  o  o  o  o  

Ik denk dat alle 
mensen kunnen 

worden 
onderverdeeld 

in "winnaars" of 
"verliezers" (2)  

o  o  o  o  o  
Alle mensen 
kunnen heel 

duidelijk 
onderverdeeld 
worden in goed 

en slecht (3)  

o  o  o  o  o  
Alle vragen 

hebben, of een 
goed, of een 

fout antwoord 
(4)  

o  o  o  o  o  
Ik zie iedereen, 

als of een 
vriend, of een 

vijand (5)  
o  o  o  o  o  
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In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen 

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Ik maak altijd 
duidelijk 

onderscheid 
tussen wat 

veilig is en wat 
gevaarlijk is (1)  

o  o  o  o  o  
Van informatie 

moet altijd 
duidelijk zijn of 
het waar is of 

onwaar (2)  
o  o  o  o  o  

Ik wil altijd 
duidelijk 
hebben of 

dingen goed 
voor mij zijn of 

slecht (3)  

o  o  o  o  o  
Ik hou ervan 
informatie als 

nuttig of 
onnuttig onder 
te verdelen (4)  

o  o  o  o  o  
Het is beter als 
uit een strijd 

een duidelijke 
winnaar komt 

(5)  
o  o  o  o  o  
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Hoe vaak heeft u de afgelopen week gebruikt gemaakt van de volgende mediakanalen? 

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

op 3 of 4 dagen 
(3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

Internet (op 
computer of 
telefoon) (1)  o  o  o  o  o  
Televisie (2)  o  o  o  o  o  

Sociale Media 
(3)  o  o  o  o  o  

Gamen (4)  o  o  o  o  o  
Krant (5)  o  o  o  o  o  
Radio (6)  o  o  o  o  o  
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Hoe vaak heb je afgelopen week gekeken op internet/sociale media/televisie/games naar mensen die...  

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

Op 3 of 4 
dagen (3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

een andere 
persoon 

neerschieten (1)  o  o  o  o  o  
vechten (2)  o  o  o  o  o  

iemands 
bezittingen 
vernietigen/ 
vernielen (3)  

o  o  o  o  o  
stelen (4)  o  o  o  o  o  

drugs gebruiken 
(5)  o  o  o  o  o  

seks hebben (6)  o  o  o  o  o  
iemand helpen 

(7)  o  o  o  o  o  
voor iemand 
opkomen (8)  o  o  o  o  o  

 
 
 
Hoe vaak heb je afgelopen week gekeken op internet/sociale media/televisie naar: 

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

Op 3 of 4 
dagen (3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

muziekvideo’s (1)  o  o  o  o  o  
sportwedstrijden (2)  o  o  o  o  o  
nieuwsprogramma’s 

(3)  o  o  o  o  o  
familieshows (4)  o  o  o  o  o  

religieuze 
programma’s (5)  o  o  o  o  o  
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Hoe vaak heb je afgelopen week sociale media/internet/televisie/games gebruikt om:  

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

Op 3 of 4 
dagen (3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

antwoorden te 
krijgen op 
specifieke 
vragen (1)  

o  o  o  o  o  
betrouwbare 
informatie te 
vinden (2)  o  o  o  o  o  

nieuwe vrienden 
te ontmoeten (3)  o  o  o  o  o  

te ontsnappen 
naar een 

fantasiewereld 
(4)  

o  o  o  o  o  
de realiteit te 
vergeten (5)  o  o  o  o  o  
Het gevoel te 

krijgen dat ik bij 
een bepaalde 

groep hoor (6)  
o  o  o  o  o  

steun van 
anderen te 
krijgen (7)  o  o  o  o  o  

te ontspannen 
(8)  o  o  o  o  o  

mezelf te 
vermaken (9)  o  o  o  o  o  
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Hoe vaak heb je afgelopen week het nieuws gevolgd via:  

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

Op 3 of 4 
dagen (3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

Buitenlandse 
websites (1)  o  o  o  o  o  
Nederlandse 
websites (2)  o  o  o  o  o  
Buitenlandse 

televisiezenders 
(3)  o  o  o  o  o  

Nederlandse 
televisiezenders 

(4)  o  o  o  o  o  
Buitenlandse 

radiozenders (5)  o  o  o  o  o  
Nederlandse 

radiozenders (6)  o  o  o  o  o  
 
 
 
Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen:  

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Wanneer het 
nieuws op 

televisie komt, 
schakel ik over 
naar een ander 

kanaal (1)  

o  o  o  o  o  
Meestal is het 
nieuws niet 
interessant 

genoeg om te 
bekijken (2)  

o  o  o  o  o  
Ik zet de tv 

speciaal aan om 
het nieuws te 
bekijken (3)  

o  o  o  o  o  
Ik kijk het 
nieuws op 

verschillende 
kanalen (4)  

o  o  o  o  o  
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Hoe vaak heb je afgelopen week het nieuws gevolgd.. 

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

Op 3 of 4 
dagen (3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

uit andere 
landen (1)  o  o  o  o  o  

uit Nederland 
(2)  o  o  o  o  o  

in een andere 
taal (3)  o  o  o  o  o  
in de 

Nederlandse 
taal (4)  o  o  o  o  o  
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Welke handelingen zijn naar uw overtuiging gerechtvaardigd?  

 
Helemaal niet 

gerechtvaardigd 
(1) 

Niet 
gerechtvaardigd 

(2) 
Neutraal (3) Gerechtvaardigd 

(4) 

Helemaal 
gerechtvaardigd 

(5) 

Homoseksualiteit 
(1)  o  o  o  o  o  

Euthanasie (2)  o  o  o  o  o  
Scheiding (3)  o  o  o  o  o  
Seks voor het 
huwelijk (4)  o  o  o  o  o  
Abortus (5)  o  o  o  o  o  

 
 



 45 

Geef aan in hoeverre je het eens met de volgende stellingen: 

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Ik geloof dat het 
beter is om je 
aan je eigen 
principes te 

houden dan om 
ruimdenkend te 

zijn. (1)  

o  o  o  o  o  

Mensen zouden 
traditionele (of 

religieuze) 
waarden moeten 
respecteren en 
niet in twijfel 
trekken. (2)  

o  o  o  o  o  

Wat uit naam 
van religie is 
gedaan, dient 

altijd ongeacht 
de actie 

gerespecteerd te 
worden 

aangezien het 
een hoger doel 

dient. (3)  

o  o  o  o  o  

Sommige zaken 
zijn zo 

belangrijk voor 
mij dat ik daar 

aan vast zal 
houden, ook al 
is het in strijd 
met de wet (4)  

o  o  o  o  o  

Politiek en 
religie zouden 

niet los van 
elkaar moeten 

staan (5)  
o  o  o  o  o  

Het zou beter 
voor de 

maatschappij 
zijn als iedereen 
mijn religie zou 
aannemen (6)  

o  o  o  o  o  
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Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:  

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Het zou voor 
bedrijven 

gemakkelijk 
moeten zijn om 

mensen te 
ontslaan (1)  

o  o  o  o  o  
Rijkdom moet 

worden 
herverdeeld van 

de rijkste 
mensen naar de 

armsten (2)  

o  o  o  o  o  
De staat moet 

zo min mogelijk 
ingrijpen in de 
economie (3)  

o  o  o  o  o  
Door 

concurrentie op 
de vrije markt 

functioneert het 
zorgstelsel beter 

(4)  

o  o  o  o  o  
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Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:  

 Helemaal 
Oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

Ik kan Moslims die 
geweld tegen andere 
mensen gebruiken 
wel begrijpen (1)  

o  o  o  o  o  
Ik ben voor het 

hoofddoekenverbod. 
(2)  o  o  o  o  o  

Als de immigranten 
zich niet willen 

aanpassen aan de 
Nederlandse regels 
en cultuur, kunnen 
ze beter naar hun 

eigen land 
terugkeren. (3)  

o  o  o  o  o  

Ik zou zelf bereid 
zijn om geweld 

tegen andere 
mensen te 

gebruiken om iets 
voor elkaar te 

krijgen dat ik heel 
belangrijk vind. (4)  

o  o  o  o  o  

Er zijn te veel 
immigranten (5)  o  o  o  o  o  
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen 

 Helemaal 
oneens (1) Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) Helemaal eens 

(5) 

De stem van het 
volk zou het 
belangrijkste 

moeten zijn in 
de nationale 
politiek (1)  

o  o  o  o  o  
De regering 

wordt vrijwel 
beheerst door 
een paar grote 
belangen die 
vooral aan 

zichzelf denken 
(2)  

o  o  o  o  o  

De regering 
draait vrijwel 
alleen om het 
nastreven van 
eigen belangen 

(3)  

o  o  o  o  o  
Heel wat 

mensen in de 
regering zijn 

niet te 
vertrouwen (4)  

o  o  o  o  o  
Wanneer 

politici over een 
compromis 

spreken, 
betekent dit 

feitelijk dat ze 
hun principes 
verraden (5)  

o  o  o  o  o  
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Hoe vaak praat u wekelijks op socialenetwerksites met onderstaande personen? 

 Helemaal niet 
(1) 

Op 1 of 2 
dagen (2) 

Op 3 of 4 
dagen (3) 

Bijna dagelijks 
(4) Dagelijks (5) 

Met mensen van 
het andere 

geslacht (1)  o  o  o  o  o  
Met mensen 
met rechtse 
ideeën (2)  o  o  o  o  o  

Met mensen 
met linkse 
ideeën (3)  o  o  o  o  o  

Met mensen van 
een ander ras of 

etnische 
achtergrond 

(4)  
o  o  o  o  o  

Met mensen 
met een andere 
godsdienst (5)  o  o  o  o  o  
Met mensen 
met dezelfde 
overtuigingen 

(6)  
o  o  o  o  o  

Met mensen die 
heel andere 

overtuigingen 
hebben dan 
ikzelf (7)  

o  o  o  o  o  
 
 
 
 
Bedankt voor uw deelname.   
    
Als u in de toekomst benaderd wilt worden voor wetenschappelijk onderzoek kunt u hieronder uw e-mailadres 
opgeven.  
 
 
 


