
 
 

Uitnodiging 
voorstelling EUROGUIDE  

Jongeren worden alsmaar meer blootgesteld aan polariserende informatiestromen via verschillende media. 
Deze kunnen de voedingsbodems vormen voor polarisering en radicalisering. De spanningen die hiermee 
gepaard gaan vinden ook hun weg naar klaslokalen en jeugdorganisaties.  

Het GO! ontwikkelde, in samenwerking met de European Foundation for Democracy & Ceapire  de EUROGUIDE, 
een (interactieve) handleiding ter preventie van radicalisering en polarisering bij jongeren. Deze handleiding 
wordt gesteund door het ‘Fonds voor interne veiligheid – Politie’ van de Europese Unie.  

Op woensdag 15 september om 9u30 te Brussel vindt de presentatie van de EUROGUIDE plaats. Als keynote 
speaker verwelkomen wij alvast Dr. Stijn Sieckelinck, pedagoog werkzaam als lector Youth Spot-jongerenwerk 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is ook auteur van het boek Reradicaliseren, ronselen voor een betere 
wereld en research board member van het Radicalisation Awareness Network Europe. Deze presentatie wordt 
gesteund door het ‘Fonds voor interne veiligheid – Politie’ van de Europese Unie. 

Programma:  

● 9u30 : Onthaal  
● 10u : Verwelkoming door Roberta Bonazzi president van de European Foundation for Democracy 
● 10u10 : Inleiding  door Karin Heremans, GO! dienst Beleid en Belangenbehartiging, EU- RAN expert & 

RAN ambassador Belgium 
● 10u20 : Keynote speaker Dr. Stijn Sieckelinck 
● 11u : Toelichting EUROGUIDE Vlaamse versie door Karin Heremans en CEAPIRE 
● 11u20 : Toelichting EUROGUIDE Franstalige versie door Bruno Derbaix 
● 11u40 : Reflectie door Jessika Soors, islamologe, voormalige deradicaliseringsambtenaar Vilvoorde, 

voormalige RAN-werkgroepleider en huidig politiek directeur GROEN. 
● 12u : Reflectie door Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, en onder voorbehoud een vertegenwoordiger van de 
Franse gemeenschap. 

● 12u20 : Netwerklunch  

Inschrijven kan uiterlijk voor vrijdag 10 september via deze link.  

Locatie: Auditorium van het Vlaamse Ministerie van onderwijs, Koning Albert II Laan 15, Brussel. 

Wij kijken er alvast naar uit om u dan te mogen ontvangen! 

Voor meer info kan u Karin Heremans (karin.heremans@g-o.be) of Lisse Huybrechts 

(lisse.huybrechts@atheneumantwerpen.be) contacteren. 
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