
b. Een socialisatieprogramma dat uitwisselingen tussen studenten van ver-
schillende geloofsgroepen inhoudt. Dit zal geschieden in de vorm van goed 
geplande repetitieve sociale activiteiten.

Het project is veelbelovend in die zin dat het zich richt op de meest kwets-
bare leeftijdsgroep, namelijk jongeren. Ten tweede bouwt het overdraag-
bare capaciteit op die kan worden gebruikt op school, in de gevangenis, bij 
maatschappelijk werk en in andere settings. Ten derde maakt de modulaire 
structuur het project gemakkelijk repliceerbaar in alle lidstaten (met aanpass-
ing van de taal). Ten vierde wijst het niet met de vinger naar één specifieke 
religieuze traditie, waardoor de boodschap wordt gegeven dat zij als een 
risico voor de samenleving worden beschouwd. Ten slotte, de hoofdkleur van 
het project, verhalen vertellen is een cruciaal instrument om de algemene 
persoonlijkheid te ontwikkelen en een eeuwenoude traditie om waarden met 
elkaar in verband te brengen.

CONSORTIUM

 is een interdisciplinair project met verschillende sporen, 
dat tot doel heeft kinderen en jongeren weerbaar te mak-

en tegen radicalisering en polarisatie door middel van godsdienstonderwijs 
in middelbare scholen en buitenschoolse settings. De doelstellingen van het 
project zijn:

• de jeugd de basisbeginselen van andere geloofsovertuigingen bij te 
brengen om wederzijds begrip en empathie te ontwikkelen,

• een solide basis leggen in hun eigen geloof zodat ze minder openstaan 
voor manipulatie,

• discussies op te zetten onder leiding van de leerkracht in de klas om 
dialoog en waardering voor de ander te cultiveren, en

• vriendschapsbanden te smeden tussen mensen van verschillende gods-
diensten door slimme ontmoetingen. 

De belangrijkste resultaten van het project zullen zijn:

a. Een religieus onderwijsprogramma voor middelbare scholen dat zal 
worden ingebed op web- en tabletplatforms. Het hele programma zal ge-
structureerd worden rond het vertellen van verhalen (gebaseerd op sce-
nario’s), interactief, en zal gebruik maken van de populariteit van tablets 
en hun vermogen om alle drie de zintuigen aan te spreken (zicht, gehoor, 
tastzin). Het programma zal eerst het bewustzijn over de essentie en de 
dagelijkse praktijken van alle religies verhogen en vervolgens moderne reli-
gieuze interpretaties bieden in het geloof van de jongeren om hem/haar te 
helpen religie-gekleurd geweld te verwerpen en zich aan te passen aan het 
moderne dagelijkse leven in Europa.


