
	

VITA-lezing 

door Marleen Dehondt 
 

Hoe kunnen jongeren een identiteit creëren 
in een multiculturele samenleving? 

 
Zaterdag 8 oktober 2017, van 10u tot 12.30u 

Antwerpen-Berchem 

 

 

De voorbije jaren werden we keer op keer opgeschikt door aanslagen gepleegd door 
jongeren. Parijs, Brussel, Nice, Manchester, Barcelona, ... Het ging steeds om 
relatief jonge mensen die geradicaliseerd zijn. Na elke aanslag kregen we informatie 
over ‘de terroristen’, hun land van herkomst, hun familie, hun sociale achtergrond,... 

Marleen Dehondt is leerkracht in een Brusselse multiculturele school. Ze geeft les 
aan leerlingen die in Syrië vochten en vechten, sommige van hen zijn ook 
omgekomen. Ze merkte dat de aanslagen er stevig inhakken bij de jongeren en 
leerkrachten in haar school, maar ook bij de ouders. Sommige van haar leerlingen 
hebben sympathieën voor het IS-gedachtengoed, anderen verwerpen dit.   

Na elke aanslag stelde Marleen zich dezelfde vragen: Wie zijn de jonge mensen?  
Wat of wie heeft hen zover gebracht dat ze dood en verderf willen zaaien? Wat 
bezielt hen?  

Deze vragen vormden de start van de casestudy die zij schreef voor haar schriftelijk 
CTA-examen. Met een TA-bril op keek ze naar de ontwikkeling van jongeren in een 
multiculturele samenleving. Via diverse TA-concepten onderzocht ze wat er 
intrapsychisch kan spelen bij jonge mensen die in twee culturen leven en waarom 
sommige van hen tot zo’n gruweldaden overgaan. 

Zij wil haar ervaringen, inzichten, twijfels en vragen als leerkracht graag delen met 
andere (TA-)professionals. Deze VITA-lezing wordt een gezamenlijke zoektocht naar 
de essentie van identiteitsvorming en naar de voedingsbodem en mechanismen van 
radicalisering.  



	

 

 

 

 

 

Wil je mee in gesprek gaan over hoe jongeren hun identiteit (kunnen) vormen in een 
multiculturele samenleving? 

Schrijf je dan voor 5 oktober in voor deze VITA-lezing. 

 
Marleen Dehondt verzorgt de VITA-lezing. Zij werkt deeltijds als docent Engels en 
Duits in een Brusselse multi-culturele school en praktijk als therapeute. Marleen is 
ook oud-voorzitter van VITA en bereidt zich momenteel voor op het CTA-examen in 
het educatieveld. 

 

Praktische informatie 
Voor wie: iedereen die interesse heeft om in identiteitsontwikkeling, de multi-culturele 
samenleving, de kracht van educatie in TA. Een basiskennis van TA is aanbevolen. 

Locatie: de vergaderzaal van het Roze Huis (1e verd.), Draakplaat 1 te 2018 
Antwerpen-Berchem* 

Uren: van 10u tot 12.30u. Je bent welkom vanaf 9.30u en kan nadien nog gezellig 
napraten tijdens het netwerkmoment? 

Bijdrage: 15 euro voor leden en 25 euro voor niet-leden  

Inschrijven: bevestig je deelname per mail aan vitasecretariaat@gmail.com en stort 
bijdrage voor de VITA-lezing op rekening van VITA met vermelding: Naam + VITA-
lezing 8 oktober 2017. 

IBAN: BE75 9799 3800 4351 - BIC: ARSPEBE22 

 

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten op deze VITA-lezing! 

 

* Het Roze Huis is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Wie met de wagen komt, 
kan in de buurt parkeren. Let op, het Roze Huis ligt in de Antwerpse lage-emissiezone.  


