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Inleiding

Hoe ga je om met jongeren die extreme idealen 

hebben of geloven in complottheorieën? Wat zijn 

signalen van mogelijke radicalisering? Hoe ga je om 

met spanningen in de buurt? Hoe maak je actuele, 

gevoelige kwesties bespreekbaar met jongeren? En 

wat kan jij doen om de veerkracht van jongeren te 

vergroten? Het zijn complexe vraagstukken waar je 

als (jeugd)professional mee te maken kunt krijgen. 

Dat vraagt van jou om jezelf te blijven ontwikkelen, 

te verbeteren en te groeien, want op dit gebied ben 

je nooit uitgeleerd. 

Om je te helpen snel de ondersteuning te vinden 

die past bij jouw vragen, profiel en organisatie, 

bieden we je deze brochure aan met het complete 

leeraanbod van Platform JEP, Landelijk Steunpunt 

Extremisme (LSE), Kennisplatform Integratie & 

Samenleving (KIS), Rijksopleidingsinstituut 

tegengaan Radicalisering (ROR) en Stichting School 

& Veiligheid (SSV). Vol trainingen, online tools en 

advies op maat. Zodat jij gemakkelijk en snel kunt 

bepalen wat, wanneer en hoe jij verder leert.

01    Voor jou als 
jeugdprofessional

02    Voor jou en 
ketenpartners

03    Voor jou als 
onderwijsprofessional
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01 Voor jou als jeugdprofessional

 

Voor wie? Ik zoek... Ik wil... Het aanbod

Voor jou als 
Jeugdprofessional

Ik wil advies op maat over:
Hoe om te gaan met zorgwekkende signalen?  
Wat kan ik doen in mijn organisatie?  
Hoe kan ik thema's als polarisatie en radicalisering 
op de agenda zetten? 

Advies op maat – Hoe ga je om met spanningen: in de wijk en online
Advies op maat – Over professionalisering 
Begeleide casusbespreking – Casuïstiek behandelen onder deskundige en ervaren begeleiding 
Consultatie – Bij een korte hulp- of ondersteuningsvraag 
Specialistische intervisie – Gericht op analyseren en verbeteren van handelingsvaardigheden 
Trajectadvisering – Voor cliëntbegeleiding omtrent radicalisering

Ik ben op zoek naar leeractiviteiten 
Trainingen en workshops

Basishouding en gespreksvoering, masterclass – Gespreksvaardigheden en houding rondom radicalisering 
Omgaan met extreme idealen, training – In contact komen en blijven met jongeren die extreme uitlatingen doen
Radicalisering GGZ-professionals, verdiepingstraining – De leefwereld van de geradicaliseerde cliënt en jouw impact daarop 
Radicalisering voor zorg- jeugd en welzijnsprofessionals, extra verdiepingstraining – Versterk je handelings-
perspectief bij mogelijke radicalisering 
Radicalisering voor zorg- jeugd en welzijnsprofessionals, verdiepingstraining – Kennis en kunde effectief inzetten 

Begeleide casusbespreking – Casuïstiek behandelen onder deskundige en ervaren begeleiding 
Werkatelier informatie delen bij mogelijke radicalisering – Kom tot een zorgvuldig besluit bij zorgen over een jongere
Specialistische intervisie – Gericht op analyseren en verbeteren van handelingsvaardigheden

One-on-one project – Training mentoraanpak – Werk aan je eigen ontwikkeling en motiveer je mentee
Triggerfactoren, workshop – Triggerfactoren en voedingsbodems in het radicaliseringsproces

Ik wil zelf aan de slag
Instrumenten

De Wijkverbinder 
JEPzines – Thematische online magazines
Van polarisatie naar verbinding in buurten, e-learning – Polarisatie in buurten herkennen, aanpakken en voorkomen
Van polarisatie naar verbinding in buurten, handreiking – Stappenplan en praktijkvoorbeelden
Triggerfactoren in het radicaliseringsproces  – Online tool
Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering – Stapsgewijs naar een zorgvuldig besluit
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02 Voor jou en ketenpartners 

Voor wie? Ik zoek... Ik wil... Het aanbod

Voor jou en 
ketenpartners

Ik wil advies op maat over:
Hoe om te gaan met zorgwekkende signalen?  
Wat kan ik doen in mijn organisatie?  
Hoe kan ik thema's als polarisatie en radicalisering 
op de agenda zetten?

Advies op maat – Hoe ga je om met spanningen in de wijk en online?
Advies op maat – Over professionalisering 
Begeleide casusbespreking – Casuïstiek behandelen onder deskundige en ervaren begeleiding 
Consultatie – Bij een korte hulp- of ondersteuningsvraag 
Specialistische intervisie – Gericht op analyseren en verbeteren van handelingsvaardigheden 
Trajectadvisering – Voor cliëntbegeleiding omtrent radicalisering

Ik ben op zoek naar leeractiviteiten 
Trainingen en workshops

Islamistisch extremisme, verdiepingstraining – Leer de nuance aan te brengen in polariserende 'wij-zij' retoriek 
Islamistisch extremisme, extra verdiepingstraining – Thema's, verhalen en tactieken van terroristische organisaties 
Potentieel gewelddadige eenling, verdiepingstraining – Herken het verhaal erachter
Radicalisering en extremisme, basistraining – Het verhaal erachter
Rechts-, links- en milieu-extremisme, verdiepingstraining – Actualiteiten en je eigen professionele context
Rechts-, links- en milieu-extremisme, extra verdiepingstraining – De historische en wereldwijde context

Basishouding en gespreksvoering, masterclass – Gespreksvaardigheden en houding rondom radicalisering 
Gespreksvaardigheden: Socratische gespreksvoering – Stel de vragen die er toe doen
Gespreksvaardigheden: DialogueTrainer – Oefenen in een digitale omgeving 
Interculturele professionaliteit, verdiepingstraining – Effectief werken in een super diverse samenleving
Interculturele professionaliteit, extra verdiepingstraining – Interculturele vaardigheden in de praktijk 
Omgaan met extreme idealen, training – Kom en blijf in contact met jongeren die extreme uitlatingen doen

Deskundigheidsbevordering voor professionals, netwerkbijeenkomst – Leren van, delen met en ontmoetingen 
tussen vakgenoten
Evidence Based Werken, (EBW), training – Draag bij aan en maak gebruik van good practices 
Werkateliers informatie delen bij mogelijke radicalisering – Kom tot een zorgvuldig besluit bij zorgen over een jongere

Ik wil zelf aan de slag
Instrumenten

De Wijkverbinder – Verbindend contact in jouw wijk  
Evidenced Based Werken (EBW) online toolkit – Draag bij aan en maak gebruik van good practices
JEPzines – Thematische online magazines 
Stappenplan: jongerenwerk en onderwijs samen – Veerkracht van jongeren versterken   
Tool triggerfactoren in het radicaliseringproces – Online tool
Van polarisatie naar verbinding in buurten, e-learning – Polarisatie in buurten herkennen, aanpakken en voorkomen  
Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering – Stapsgewijs naar een zorgvuldig besluit  
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03 Voor jou als onderwijsprofessional

Voor wie? Ik zoek... Ik wil... Het aanbod

Voor jou als 
onderwijs
professional

Ik wil advies op maat Consultatie bij minderjarige leerlingen uit een IS strijdgebied – Advies voor scholen
Helpdeks consultatie – Telefonisch advies bij korte vragen
Intakegesprek op school – Voorbereiding op een mogelijke training

Ik ben op zoek naar leeractiviteiten 
Trainingen en workshops

Dialoog onder druk – Omgaan met spanning op school en in de klas

Ik wil zelf aan de slag
Instrumenten

Niet-pluis instrument – Interventietool om beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen 
Omgaan met extreem gedrag en polarisatie – E-learning voor docenten, stappenplan jongerenwerk en onderwijs 
Struisvogel sessie – Leren van morele dilemma's 
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01 Voor jou als jeugdprofessional – Advies op maat

Overig lesaanbod binnen dit cluster

Titel Advies op maat 

Ondertitel Hoe ga je om met spanningen in de wijk en online?

Omschrijving KIS adviseert professionals over kennis en aanpakken voor het 
herkennen, voorkomen en aanpakken van spanningen/polarisatie, in de 
buurt en online (bijvoorbeeld hoe om te gaan met complotdenken of 
hate speech) 

Doelgroep Professionals in het sociaal-, jeugd- of veiligheidsdomein die werkzaam 
zijn op buurt/wijkniveau

Link https://www.kis.nl/
artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen

Titel Advies op maat 

Ondertitel Over professionalisering 

Omschrijving Welke leeractiviteiten passen bij jouw organisatie? Hoe kan je eraan 
bijdragen dat mensen in de praktijk blijven toepassen wat ze leren 
tijdens een training? Welke (specialistische) kennis heeft jouw organisa-
tie nog nodig en waar kan je daarvoor terecht? De adviseurs van 
Platform JEP denken graag met je mee.

Doelgroep Organisaties in het sociaal- en jeugddomein

Link https://www.platformjep.nl/over-platform-jep

Praktisch Individueel adviesgesprek en/of uitgebreide intake met een aantal 
belanghebbenden binnen de organisatie

Titel Begeleide casusbespreking

Ondertitel Casuïstiek behandelen onder deskundige en ervaren begeleiding 

Omschrijving Onder begeleiding van een ervaren casemanager van het LSE oefen je 
bij deze casusbespreking met je eigen casus. Als je zelf geen casus hebt 
gebruiken we een voorbeeld vanuit het LSE. Je kunt met de groep 
sparren over- en oefenen met dilemma’s, uitdagingen en successen uit 
de praktijk. Zo leer je je kennis toe te passen en verbreed je je vaardig-
heden in de omgang met radicalisering en extremisme.

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met  
radicalisering en extremisme.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
kennis-en-expertise

Praktisch 2 uur - los of als onderdeel van een training - maximaal 12 deelnemers

Titel Consultatie

Ondertitel Bij een korte hulp- of ondersteuningsvraag

Omschrijving Heb je een korte hulp- of ondersteuningsvraag? Dan kun je gebruik 
maken van een consultatie van het LSE.  

Doelgroep Professionals en burgers

Opbrengst Kort deskundig advies op maat.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
consultatie-en-advies

Praktisch Eenmalig - telefonisch of via e-mail – individueel 

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
https://www.platformjep.nl/over-platform-jep
https://www.kis.nl/artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen
https://www.kis.nl/artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
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01 Voor jou als jeugdprofessional – Advies op maat

Titel Specialistische intervisie

Ondertitel Gericht op analyseren en verbeteren van handelingsvaardigheden

Omschrijving In een reeks bijeenkomsten met een vaste groep deelnemers toets je je 
kennis en vaardigheden in de omgang met radicalisering. Dat doe je door 
je ervaringen met collega-professionals te delen, onder begeleiding van 
een deskundige intervisor van het LSE. Op basis van feedback en 
zelfreflectie onderzoek je je eigen aanpak, gedrag, opvattingen en 
overtuigingen. Zo leer je je opgedane kennis toe te passen in de praktijk 
en verbreed je je vaardigheden in de omgang met radicalisering en 
extremisme.

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme  

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met
radicalisering en extremisme.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
kennis-en-expertise

Praktisch Reeks van 6 bijeenkomsten – vaste groep – 5 tot 8 deelnemers 

Titel Trajectadvies

Ondertitel Voor cliëntbegeleiding omtrent radicalisering

Omschrijving Sta je vaak in direct contact met een individu en/of zijn of haar familie? 
Bij trajectadvies word je langdurig gecoacht en geadviseerd bij je 
aanpak en begeleiding van een individu. 

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Langdurig deskundig advies op maat; aansluitend bij jouw casuïstiek

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
consultatie-en-advies

Praktisch Langdurig - telefonisch of via e-mail - individueel

Terug naar totaaloverzicht Jeugdprofessional

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
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01 Voor jou als jeugdprofessional – Leeractiviteit

Titel Basishouding en gespreksvoering, masterclass 

Ondertitel Gespreksvaardigheden en houding rondom radicalisering

Omschrijving In deze masterclass oefen je met dilemma’s en uitdagingen waar jij 
tegenaan loopt in de praktijk, en reflecteer je op je eigen gedrag. Zo leer 
je je kennis toe te passen in de praktijk en verbreed je je vaardigheden 
in de omgang met radicalisering en extremisme.

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met 
radicalisering en extremisme. 

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
kennis-en-expertise

Praktisch Eén dag(deel) in overleg - 6 tot 12 deelnemers

Titel Omgaan met extreme idealen, training

Ondertitel Kom en blijf in contact met jongeren die extreme uitlatingen doen

Omschrijving De training 'Omgaan met extreme idealen' (OMEI) draagt vanuit een 
pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringpro-
cessen. Je leert:
• Hoe je een open en constructief gesprek voert,
• Hoe de ontwikkeling van extreme idealen (politiek/religieus) zich  
• verhoudt tot de identiteitsontwikkeling van jongeren,
• Hoe je alternatieven biedt als het uit de hand dreigt te lopen,
• Wat binnen jouw bereik ligt en welke hulpbronnen je kunt aanspreken.

Je werkt met trainingsacteurs die zijn opgeleid om met deze thematiek te 
werken. Onderdeel van het programma is een intake en (optioneel) 
adviesgesprek.

Doelgroep Professionals die met jeugd werken

Opbrengst Je hebt gespreksvaardigheden en een pedagogisch perspectief op 
radicalisering ontwikkeld.

Link https://www.socialestabiliteit.nl/omei

Praktisch 7 uur - fysiek of online

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.socialestabiliteit.nl/omei
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01 Voor jou als jeugdprofessional – Leeractiviteit

Titel Radicalisering voor GGZprofessionals, verdiepingstraining

Ondertitel De leefwereld van de geradicaliseerde cliënt en jouw impact daarop

Omschrijving Als GGZ-professional heb je een belangrijke rol bij het signaleren van, 
en preventief handelen bij, radicalisering richting (gewelddadig) 
extremisme. Kennis hiervan helpt je om effectief en zelfverzekerd te 
handelen. In deze training besteden we aandacht aan de meest recente 
wetenschappelijke inzichten op het gebied van geestelijke gezondheids-
zorg en radicalisering richting het gewelddadig extremisme. Je maakt 
kennis met het handboek ‘Extremism, radicalisation & mental health: 
Handbook for practitioners’ van RAN en onderzoekt zelf mogelijke relaties 
tussen stoornissen of geestesziektes en de vatbaarheid voor radicalise-
ring. Ook ervaar je het belang van samenwerking tussen het zorg- en 
het veiligheidsdomein en de verschillende disciplines daarbinnen.

Doelgroep (Eerste- en tweedelijns) GGZ professionals die in hun werkzaamheden 
te maken krijgen met radicalisering van cliënten en uitingen van 
gewelddadig extremisme, en die eerder hebben deelgenomen aan een 
training van het ROR.

Opbrengst Na deze training kun je je eigen praktijk motivaties en drijfveren voor 
gewelddadig extremisme onderzoeken in relatie tot psychische stoornis-
sen en geestesziektes. Je begrijpt het fenomeen verward gedrag, en hebt 
inzicht in knelpunten als het gaat om radicaal gedrag in de zorg. Je kunt 
mogelijke blinde vlekken en percepties herkennen in je eigen gedrag en 
het gedrag van anderen. Ook kun je risico’s inschatten en screenen op 
gevoeligheid voor radicalisering en toekomstig gewelddadig gedrag.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/radicalisering-voor-ggz-professionals-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten mogelijk  

Titel Radicalisering voor zorg,  jeugd en welzijnsprofessionals,  
extra verdiepingstraining 

Ondertitel Versterk je handelingsperspectief bij mogelijke radicalisering

Omschrijving Deze training draait om het versterken van handelingsperspectief. Je 
gaat dieper in op psychopathologie in relatie tot radicalisering en duikt 
in de wetenschap van ‘reradicalisering’. Je maakt een plan voor het 
inzetten van bekende methodieken bij radicalisering. Je oefent met de 
uitdagingen en dilemma’s rondom het delen van informatie en krijgt 
handvatten om je aan je beroepsgeheim te houden en tegelijkertijd 
informatie te delen wanneer de veiligheid in het geding is.

Doelgroep zorg-, jeugd- en welzijnsprofessionals, die mogelijk met radicaliserende 
individuen te maken krijgen en die de eerste verdiepingstraining 
Radicalisering voor zorg-, jeugd- en welzijnsprofessionals hebben 
afgerond.

Opbrengst Na deze extra training weet je welke rol jouw organisatie heeft in de 
keten van organisaties die zich inzetten om radicalisering tegen te gaan 
en weet je hoe je dit kunt doen vanuit een pedagogisch perspectief.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals 
-extra-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten  mogelijk

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-ggz-professionals-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-ggz-professionals-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-extra-verdiepingstraining
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Terug naar totaaloverzicht Jeugdprofessional

01 Voor jou als jeugdprofessional – Leeractiviteit

Titel Radicalisering voor zorg ,  jeugd  en welzijnsprofessionals, 
verdiepingstraining

Ondertitel Kennis en kunde effectief inzetten

Omschrijving Ook al beschik je over vaardigheden die je nodig hebt om effectief om 
te gaan met signalen van radicalisering, het kan toch spannend zijn om 
te duiden hoe ver iemand gevorderd is in het radicaliseringsproces. Niet 
elke professional voelt zich zelfverzekerd genoeg om te handelen. In 
deze training leer je meer over het proces van radicalisering en over 
risico- en beschermende factoren.

Doelgroep Zorg-, jeugd- en welzijnsprofessionals, die mogelijk met radicaliserende 
individuen te maken krijgen, en die eerder deelgenomen hebben aan 
een training van het ROR.

Opbrengst Na deze training weet je hoe je jouw kennis en methodieken kunt 
toepassen om effectief en preventief te handelen wanneer je met 
radicaliserende cliënten in aanraking komt.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals 
-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten  mogelijk

 

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-verdiepingstraining
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01 Voor jou als jeugdprofessional – Leeractiviteit

Titel Begeleide casusbespreking

Ondertitel Casuïstiek behandelen onder deskundige en ervaren begeleiding 

Omschrijving Onder begeleiding van een ervaren casemanager van het LSE oefen je 
bij deze casusbespreking met je eigen casus. Als je zelf geen casus hebt 
gebruiken we een voorbeeld vanuit het LSE. Je kunt met de groep 
sparren over- en oefenen met dilemma’s, uitdagingen en successen uit 
de praktijk. Zo leer je je kennis toe te passen en verbreed je je vaardig-
heden in de omgang met radicalisering en extremisme.

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met  
radicalisering en extremisme.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
kennis-en-expertise

Praktisch 2 uur - los of als onderdeel van een training - maximaal 12 deelnemers

 Titel Werkatelier informatie delen bij mogelijke radicalisering

Ondertitel Kom tot een zorgvuldig besluit bij zorgen over een jongere

Omschrijving In het werkatelier ga je aan de slag met de Werkwijze informatie delen bij 
mogelijke radicalisering. Daarbij gebruiken we actuele casuïstiek, zodat je 
opgedane kennis direct kan toetsen aan de praktijk. Je leert hoe je een 
zorgvuldige afweging maakt voor het wel- of niet doorbreken van je 
beroepsgeheim, en wat de juridische kaders zijn waarbinnen jij en je 
ketenpartners kunnen handelen. Achteraf ontvang je een eindverslag en 
volgt een adviesgesprek.

Doelgroep Professionals die met jeugd werken

Opbrengst Je kent de actuele dilemma’s en vraagstukken die spelen bij professionele 
oordeelsvorming en bij het delen van informatie in het geval van 
mogelijke radicalisering.

Link https://www.platformjep.nl/trainingen-en-instrumenten/
werkatelier-informatie-delen-bij-mogelijke-radicalisering

Praktisch 4 uur, maximaal 12 deelnemers

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.platformjep.nl/trainingen-en-instrumenten/werkatelier-informatie-delen-bij-mogelijke-radicalisering
https://www.platformjep.nl/trainingen-en-instrumenten/werkatelier-informatie-delen-bij-mogelijke-radicalisering
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met en voor jongeren werkt

Relevante organisaties

Terug naar totaaloverzicht Jeugdprofessional

01 Voor jou als jeugdprofessional – Leeractiviteit

Titel Specialistische intervisie

Ondertitel Gericht op analyseren en verbeteren van handelingsvaardigheden

Omschrijving In een reeks bijeenkomsten met een vaste groep deelnemers toets je je 
kennis en vaardigheden in de omgang met radicalisering. Dat doe je door 
je ervaringen met collega-professionals te delen, onder begeleiding van 
een deskundige intervisor van het LSE. Op basis van feedback en 
zelfreflectie onderzoek je je eigen aanpak, gedrag, opvattingen en 
overtuigingen. Zo leer je je opgedane kennis toe te passen in de praktijk 
en verbreed je je vaardigheden in de omgang met radicalisering en 
extremisme.

Doelgroep Professionals die met jeugd werken

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met 
 radicalisering en extremisme.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
kennis-en-expertise

Praktisch Reeks van 6 bijeenkomsten – vaste groep – 5 tot 8 deelnemers 

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
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Relevante organisaties

01 Voor jou als jeugdprofessional – Leeractiviteit

Titel OneonOne project 

Ondertitel Werk aan je eigen ontwikkeling en motiveer je mentee

Omschrijving Het mentorenproject One-on-One levert een preventieve aanpak gericht 
op het voorkomen van radicalisering. In deze meerdaagse training leer je 
om jongeren in een beginnend stadium van radicalisering op vrijwillige 
basis te begeleiden. De jongere, ook wel mentee genoemd, stemt in met 
de begeleiding. We besteden aandacht aan gespreksvaardigheden, 
interculturele competenties en godsdienst, triggerfactoren en 
weerbaarheid. 

Doelgroep Jongerenwerkers, preventieambtenaren en vrijwilligers die mentor willen 
worden voor jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering.

Opbrengst Na deze training kun je ondersteuningsbehoeften vaststellen en weet je 
hoe je een mentorschap vormgeeft en documenteert.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/
one-on-one

Praktisch 6 trainingsdagen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroeps-
registratiepunten mogelijk  

 Titel Triggerfactoren, workshop

Ondertitel Triggerfactoren en voedingsbodems in het radicaliseringsproces

Omschrijving Tijdens deze workshop krijg je meer informatie over triggerfactoren en 
voedingsbodems in het radicaliseringsproces. Ook behandelen we andere 
mogelijke oorzaken van radicalisering. Je oefent het herkennen van 
triggerfactoren en leert wat je kunt doen als je je zorgen maakt over een 
jongere. We werken met de tool Triggerfactoren in het radicaliseringsproces. 
Deze online tool laat je zien welke triggerfactoren er zijn en toont je per 
gebeurtenis wat je kan doen om mogelijke radicalisering te voorkomen.

Doelgroep Alle professionals, behalve onderwijs

Opbrengst Bewustzijn van triggers in het radicaliseringsproces en bijbehorende 
handelingsperspectieven.

Link https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren

Praktisch 1,5 tot 2 uur - maximaal 20 deelnemers

Terug naar totaaloverzicht Jeugdprofessional

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/one-on-one
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/one-on-one
https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren
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Relevante organisaties

01 Voor jou als jeugdprofessional – Zelf aan de slag

Titel De Wijkverbinder

Ondertitel Verbindend contact in jouw wijk

Omschrijving Ontmoeting is een goede manier om scheidslijnen tussen groepen te 
overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit? KIS ontwikkelde een 
handige online tool: De Wij(k)verbinder. Hierin is wetenschappelijke 
kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor iedereen die activiteiten wil 
(laten) organiseren die bijdragen aan respectvol samenleven. In de online 
tool zijn daarom de activiteiten en kennis over wat daarbij werkt, 
geordend in vier verschillende situaties. Deze zijn gebaseerd op de fasen 
van polarisatie: verbinden in rust (groen), verbinden bij ongemak (geel), 
verbinden bij spanning (roze) en verbinden bij incidenten (rood).

Doelgroep Sociaal professionals, professionals die (mee)schrijven aan het gemeen-
tebeleid, nieuwsgierige burgers  

Opbrengst Met de tool ontdek je via welk type activiteiten je werkt aan de gewenste 
situatie. Wat doe je in tijden van rust en wat doe je in tijden van ongemak 
of spanningen? 

Link https://dewijkverbinder.nl/

Titel JEPzine

Ondertitel Thematische online magazines

Omschrijving Hoe versterk je de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs? 
Hoe maak je ruimte voor professionele oordeelsvorming binnen jouw 
organisatie? En hoe vul je jouw rol in als aandachtsfunctionaris radicalise-
ring? De online magazines van Platform JEP belichten thema’s op het 
gebied van radicalisering en polarisatie vanuit verschillende 
invalshoeken.

Doelgroep Bestuurders, beslissers en (jeugd)professionals die zich binnen hun 
organisatie bezighouden met radicalisering

Opbrengst Up to date (praktijk) kennis en die je kunt verspreiden binnen je 
organisatie

Link https://magazines.platformjep.nl/jepzine

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://dewijkverbinder.nl/
https://magazines.platformjep.nl/jepzine
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01 Voor jou als jeugdprofessional – Zelf aan de slag

Titel Van polarisatie naar verbinding in buurten, elearning

Ondertitel Polarisatie in buurten herkennen, aanpakken en voorkomen

Omschrijving In deze e-learning leer je op een toegankelijke en praktische manier om 
polarisatie vroegtijdig te herkennen en op een gestructureerde manier te 
analyseren. Door in deze e-learning aan een casus te werken, ontdek je 
hoe je kunt voorkomen dat ongemak en kleine ergernissen tussen 
groepen escaleren tot spanningen en incidenten. Ook leer je hoe je zelf 
signalen kunt analyseren en duiden. Of dat nu alleen is of samen met 
collega’s. De e-learning geeft de kennis en middelen om op basis van een 
goede analyse tot passende oplossingen voor polarisatie in wijken te 
kunnen komen.

Doelgroep Professionals in sociaal- en veiligheidsdomein en buurtvrijwilligers  

Opbrengst Na het volgen van deze e-learning weet je hoe je polarisatie op wijkni-
veau vroegtijdig kunt herkennen en op een gestructureerde manier kunt 
analyseren. Ook heb je inzichten verkregen over mogelijke oplossingen 
om polarisatie te voorkomen of te verminderen.

Link https://www.kis.nl/artikel/e-learning-polarisatie-herkennen 
-aanpakken-en-voorkomen

Praktisch E-learning, gratis toegankelijk, een uur. 
Om toegang te krijgen tot de e-learning moet je eerst een account 
aanmaken. Dit is eenmalig en eenvoudig. Je krijgt toegang tot de online 
leeromgeving. Na afronding kun je een certificaat downloaden. Bij 
Registerplein geregistreerde sociaal professionals verdienen met het 
doorlopen van de e-learning vier punten voor permanente educatie. 

Titel Van polarisatie naar verbinding in buurten, handreiking

Ondertitel Stappenplan en praktijkvoorbeelden

Omschrijving Praktische interactieve handreiking om als sociaal- of veiligheidsprofes-
sional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau te signaleren, te voorkomen 
en te verminderen, en verbinding tussen groepen te versterken. In de 
handreiking vind je een stappenplan met checklists en adviezen om te 
komen tot een effectieve analyse van polarisatie en een keuze voor 
passende interventies. Ook vind je informatie en handvatten om de 
problematiek in kaart te brengen en verschillende vervolgstappen te 
bepalen.

Doelgroep Sociaal- en veiligheidsprofessionals werkzaam op buurt- en wijkniveau.

Opbrengst Op basis van de kennis, stappenplan en checklists in de handreiking:
–  Je leert ‘wat is polarisatie in buurten’ en hoe polarisatie zich 

ontwikkelt
–  Je krijgt inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen om polarisatie tegen 

te gaan of te voorkomen en verbindingen/cohesie tussen bevolkings-
groepen te versterken.

–  Je ontdekt welke concrete interventies je kunt inzetten bij verschillen-
de vormen van polarisatie.

Link https://www.kis.nl/publicatie/
van-polarisatie-naar-verbinding-buurten-handreiking

Praktisch Interactieve handreiking

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://www.kis.nl/artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen
https://www.kis.nl/artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen
https://www.kis.nl/publicatie/van-polarisatie-naar-verbinding-buurten-handreiking
https://www.kis.nl/publicatie/van-polarisatie-naar-verbinding-buurten-handreiking
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Relevante organisaties

Terug naar totaaloverzicht Jeugdprofessional

01 Voor jou als jeugdprofessional – Zelf aan de slag

Titel Tool triggerfactoren in het radicaliseringproces

Ondertitel Online tool

Omschrijving Deze online tool laat je zien welke triggerfactoren er zijn en toont je per 
gebeurtenis wat je kan doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of 
tegen te gaan. Lees via je beroepsgroep wat je kunt doen.

Doelgroep Alle professionals 

Opbrengst Je weet wat je kunt doen bij verschillende specifieke gebeurtenissen. 

Link https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren

Praktisch 20 minuten tot 1 uur – online tool

Titel Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering

Ondertitel Stapsgewijs naar een zorgvuldig besluit

Omschrijving De Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering bestaat uit zes 
stappen, die leiden tot een zorgvuldig besluit over het delen van 
informatie. Vanaf het moment dat je zorgen hebt over veiligheidsrisico's 
vanwege signalen van radicalisering, tot aan de beslissing om (al dan niet) 
extern informatie te delen leidt de werkwijze je door het proces.

Doelgroep Alle professionals die met jongeren werken

Opbrengst Je kunt een zorgvuldig besluit nemen over het wel of niet delen van 
informatie. 

Link https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen

Praktisch 20 minuten tot 1 uur? – online tool

https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren
https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen
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02 Voor jou en ketenpartners – Advies op maat

Overig lesaanbod binnen dit cluster

Titel Advies op maat 

Ondertitel Hoe ga je om met spanningen in de wijk en online?

Omschrijving KIS adviseert professionals over kennis en aanpakken voor het 
herkennen, voorkomen en aanpakken van spanningen/polarisatie, in de 
buurt en online (bijvoorbeeld hoe om te gawan met complotdenken of 
hate speech) 

Doelgroep Professionals in het sociaal-, jeugd- of veiligheidsdomein die werkzaam 
zijn op buurt/wijkniveau

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
consultatie-en-advies

Titel Advies op maat

Ondertitel Over professionalisering

Omschrijving Welke leeractiviteiten passen bij jouw organisatie? Hoe kan je eraan 
bijdragen dat mensen in de praktijk blijven toepassen wat ze leren 
tijdens een training? Welke (specialistische) kennis heeft jouw organisa-
tie nog nodig en waar kan je daarvoor terecht? De adviseurs van 
Platform JEP denken graag met je mee.

Doelgroep Organisaties in het sociaal- en jeugddomein

Praktisch Individueel adviesgesprek en/of uitgebreide intake met een aantal 
belanghebbenden binnen de organisatie

Titel Begeleide casusbespreking

Ondertitel Casuïstiek behandelen onder deskundige en ervaren begeleiding 

Omschrijving Onder begeleiding van een ervaren casemanager van het LSE oefen je 
bij deze casusbespreking met je eigen casus. Als je zelf geen casus hebt 
gebruiken we een voorbeeld vanuit het LSE. Je kunt met de groep 
sparren over- en oefenen met dilemma’s, uitdagingen en successen uit 
de praktijk. Zo leer je je kennis toe te passen en verbreed je je vaardig-
heden in de omgang met radicalisering en extremisme.

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met  
radicalisering en extremisme.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
consultatie-en-advies

Praktisch 2 uur - los of als onderdeel van een training - maximaal 12 deelnemers

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/consultatie-en-advies
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Relevante organisaties

Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional en ketenpartner

02 Voor jou en ketenpartners – Advies op maat

Titel Consultatie

Ondertitel Bij een korte hulp- of ondersteuningsvraag

Omschrijving Heb je een korte hulp- of ondersteuningsvraag? Dan kun je gebruik 
maken van een consultatie van het LSE.  

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Kort deskundig advies op maat

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/over-het-lse/
informatie-en-advies-voor-professionals

Praktisch Eenmalig - telefonisch of via e-mail – individueel. 

Titel Specialistische intervisie

Ondertitel Gericht op analyseren en verbeteren van handelingsvaardigheden

Omschrijving In een reeks bijeenkomsten met een vaste groep deelnemers toets je je 
kennis en vaardigheden in de omgang met radicalisering. Dat doe je door 
je ervaringen met collega-professionals te delen, onder begeleiding van 
een deskundige intervisor van het LSE. Op basis van feedback en 
zelfreflectie onderzoek je je eigen aanpak, gedrag, opvattingen en 
overtuigingen. Zo leer je je opgedane kennis toe te passen in de praktijk 
en verbreed je je vaardigheden in de omgang met radicalisering en 
extremisme.

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met 
radicalisering en extremisme.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
kennis-en-expertise

Praktisch Reeks van 6 bijeenkomsten – vaste groep – 5 tot 8 deelnemers 

Titel Trajectadvies

Ondertitel Voor cliëntbegeleiding omtrent radicalisering

Heb je een korte hulp- of ondersteuningsvraag? Dan kun je gebruik 
maken van een consultatie van het LSE.  

Omschrijving Sta je vaak in direct contact met een individu en/of zijn of haar familie? 
Bij trajectadvies word je langdurig gecoacht en geadviseerd bij je 
aanpak en begeleiding van een individu. 

Doelgroep Alle professionals die in hun werk te maken krijgen met radicalisering/
extremisme 

Opbrengst Langdurig deskundig advies op maat; aansluitend bij jouw casuïstiek.

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/over-het-lse/
informatie-en-advies-voor-professionals

Praktisch Langdurig - Telefonisch of via e-mail - individueel

https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/over-het-lse/informatie-en-advies-voor-professionals
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/over-het-lse/informatie-en-advies-voor-professionals
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/over-het-lse/informatie-en-advies-voor-professionals
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/over-het-lse/informatie-en-advies-voor-professionals
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02 Voor jou en ketenpartners – Leeractiviteit

Titel Islamistisch extremisme, verdiepingstraining

Ondertitel Het verschil tussen religie en politieke ideologie

Omschrijving Als eerstelijnsprofessional heb je een belangrijke rol in het signaleren en 
voorkomen van islamistische radicalisering richting (gewelddadig) 
extremisme. Kennis hiervan helpt je om meer inzicht te krijgen en 
effectief en zelfverzekerd te handelen. Op deze eerste verdiepingsdag 
maak je kennis met de begrippen religie en godsdienst en leer je het 
verschil tussen religie en religiebeleving.

Doelgroep (Eerstelijns) professionals die in hun werkzaamheden te maken krijgen 
met radicalisering onder moslims en/of uitingen van (gewelddadig) 
extremisme, en die eerder deelgenomen hebben aan een training van 
het ROR.

Opbrengst Na deze training begrijp je waar spanningen in de Nederlandse samenle-
ving vandaan komen en heb je inzicht in maatschappelijke voedingsbo-
dems, motivatie en drijfveren die kunnen leiden tot radicalisering richting 
islamistisch extremisme. Ook heb je kennis over diverse stromingen 
binnen de islam en over extremistische ideologieën, en weet je het 
verschil tussen de klassieke jihad en het moderne jihadisme als politieke 
ideologie. Je kunt dit ook signaleren in je eigen werk. 

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/islamistisch-extremisme-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten  mogelijk

Titel Islamistisch extremisme, extra verdiepingstraining 

Ondertitel Leer de nuance aan te brengen in de polariserende 'wij-zij' retoriek

Omschrijving Deze extra verdiepingstraining gaat verder waar de eerste training 
ophoudt. Gedurende deze extra dag sta je uitgebreid stil bij de thema's, 
verhalen en tactieken die worden gebruikt door terroristische organisa-
ties, zoals Al-Qaeda en Islamitische Staat. Je krijgt inzicht in voedings-
bodems, vindplaatsen en ronseltechnieken gebruikt door jihadistisch 
salafistische organisaties en leert nuance aan te brengen in de polarise-
rende wij-zij retoriek die zij gebruiken en propageren.

Doelgroep Professionals die in hun werk in aanraking komen met het jihadistisch 
salafistische gedachtengoed, en die de eerste verdiepingstraining 
Islamitisch extremisme hebben afgerond.

Opbrengst Na deze extra training heb je handvatten om in contact te blijven met 
individuen die sympathie hebben of mogelijk ontwikkelen voor het 
extreme jihadistisch salafistische gedachtengoed, en kun je effectief en 
adequaat handelen in het contact met sympathisanten van dat 
gedachtengoed.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/islamistisch-extremisme-extra-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers toekenning van beroepsregistratie-
punten mogelijk

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/islamistisch-extremisme-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/islamistisch-extremisme-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/islamistisch-extremisme-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/islamistisch-extremisme-extra-verdiepingstraining
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02 Voor jou en ketenpartners – Leeractiviteit

Titel Potentieel Gewelddadige Eenling (PGE), verdiepingstraining

Ondertitel Voorkom leed en weet zorg te organiseren

Omschrijving In je werk kun je te maken krijgen met Potentieel Gewelddadige 
Eenlingen (PGE). Dit zijn personen die zonder medewerking van anderen 
en vanuit een persoonlijke krenking of grief een dreiging vormen voor 
de maatschappij. Om te voorkomen dat zij actie ondernemen is het van 
belang af te stemmen met andere professionals die bij de PGE betrok-
ken zijn. In deze training leer je signalen te herkennen die wijzen op 
mogelijke gewelddadigheid, en hoe je deze vervolgens kunt melden in 
de lijn.

Doelgroep Professionals die werkzaam zijn in het sociale en veiligheidsdomein, en 
die eerder hebben deelgenomen aan een training van het ROR.

Opbrengst Na deze training weet je welke tekenen kunnen wijzen op een samenhang 
tussen verwardheid en extremisme, begrijp je het belang van afstemming 
tussen mensen die om de PGE heen staan en weet je waar je terecht kunt 
met zorgen hierover.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/potentieel-gewelddadige-eenling-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten  mogelijk

Titel Radicalisering en extremisme, basistraining

Ondertitel Herken het verhaal erachter

Omschrijving Om radicalisering te voorkomen is een preventieve interventie nodig. 
Maar hoe grijp je in? In deze basistraining maak je kennis met de 
fenomenen radicalisering en extremisme. Ook krijg je inzicht in 
mogelijke omstandigheden en voorwaarden, die bijdragen aan het 
proces van radicalisering richting (gewelddadig) extremisme. Je leert 
radicalisering te signaleren en adequaat te reageren binnen je eigen 
werkveld. 

Doelgroep Eerste- of tweedelijns professionals die ofwel vanuit beleids- ofwel 
vanuit zorg- of veiligheidstaken te maken krijgen met radicaliserende 
individuen 

Opbrengst Na deze training weet je welke elementen een rol spelen bij mogelijke 
radicalisering en kun je signalen (h)erkennen. Je bent je bewust van 
referentiekaders en etnocentrisme, en de mogelijke invloed hiervan op 
professioneel handelen. En van een beroepshouding en mogelijke 
dilemma’s tussen persoonlijke waarden en professionele normen.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/basistrainingen/
radicalisering-en-extremisme-basistraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten mogelijk

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/potentieel-gewelddadige-eenling-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/potentieel-gewelddadige-eenling-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/basistrainingen/radicalisering-en-extremisme-basistraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/basistrainingen/radicalisering-en-extremisme-basistraining
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02 Voor jou en ketenpartners – Leeractiviteit

Titel Rechts, links en milieu extremisme, verdiepingstraining

Ondertitel Actualiteiten en je eigen professionele context

Omschrijving Als professional kun je te maken krijgen met verschillende uitingsvor-
men van ideologieën en stromingen binnen het rechts-, links- en 
milieu-extremisme. In deze training gaan we in op recente ontwikkelin-
gen en trends. Voorbeelden van situaties die een mogelijke dreiging met 
zich meebrengen zijn demonstraties van extreem rechts bij moskeeën, 
klimaatactivisten, gewelddadige confrontaties tussen voor- en 
tegenstanders van zwarte Piet en extremistische terreuraanslagen. We 
gaan in op de mogelijke dreiging van deze voorbeelden, en hoe je daar 
als professional mee omgaat.

Doelgroep Eerste- en tweedelijnsprofessionals die ofwel vanuit beleids- ofwel 
vanuit zorg- of veiligheidstaken te maken krijgen met geradicaliseerde 
individuen en die eerder deelgenomen hebben aan een training van het 
ROR.

Opbrengst Na deze training ken je de verschillende ideologiën enstromingen met 
hun bijbehorende symbolen, uitingen en idealen. Je weet waar er 
mogelijk dreiging ontstaat wanneer er sprake is van radicalisering. Ook 
weet je dat je mogelijk je eigen ideeen aan de kant moet zetten om 
professioneel te kunnen handelen.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/rechts--links--en-milieu-extremisme-verdiepingstraining 

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers toekenning van beroepsregistratie-
punten mogelijk

Titel Rechts, links en milieuextremisme, extra verdiepingstraining

Ondertitel De historische en wereldwijde context

Omschrijving Deze extra verdiepingstraining gaat verder waar de eerste training 
ophoudt. Bij de eerste training heb je inzicht gekregen in wat er in 
Nederland speelt op het gebied van rechts-, links- en milieu-extremis-
me. In deze training gaan we in op de historische en politieke context 
van dit soort stromingen en wat we daarvan kunnen leren voor het hier 
en nu. Daarnaast nemen we de propagandastrategieën van deze 
extremistische groeperingen onder de loep. We laten zien wat jij als 
professional kunt ondernemen, zoals ketensamenwerking, interventies 
en gespreksvoering.

Doelgroep Eerste- en tweedelijnsprofessionals die ofwel vanuit beleids- ofwel 
vanuit zorg- of veiligheidstaken te maken krijgen met geradicaliseerde 
individuen, en die de eerste verdiepingstraining rechts-, links- en 
mimieu-extremisme hebben afgerond.

Opbrengst Na deze extra training kun je je lokale situatie interpreteren tegen de 
achtergrond van een breder, landelijk en Europees perspectief en weet je 
planmatig passende interventies in te zetten. 

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/rechts--links--en-milieu-extremisme-extra-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten  mogelijk 

Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional en ketenpartner

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/rechts--links--en-milieu-extremisme-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/rechts--links--en-milieu-extremisme-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/rechts--links--en-milieu-extremisme-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/rechts--links--en-milieu-extremisme-extra-verdiepingstraining
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02 Voor jou en ketenpartners – Leeractiviteit

Overig lesaanbod binnen dit cluster

Titel Basishouding en gespreksvoering, masterclass 

Ondertitel Gespreksvaardigheden en houding rondom radicalisering

Omschrijving In deze masterclass oefen je met dilemma’s en uitdagingen waar jij 
tegenaan loopt in de praktijk, en reflecteer je op je eigen gedrag. Zo leer 
je je kennis toe te passen in de praktijk en verbreed je je vaardigheden 
in de omgang met radicalisering en extremisme.

Doelgroep Alle professionals, behalve onderwijsprofessionals

Opbrengst Je voelt je zelfverzekerder wanneer je in aanraking komt met 
radicalisering en extremisme. 

Link https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/
kennis-en-expertise

Praktisch Eén dag(deel) in overleg - 6 tot 12 deelnemers

Titel Gespreksvaardigheden: Socratische gespreksvoering

Ondertitel Stel de vragen die er toe doen

Omschrijving In de training Socratische gespreksvoering leer je de kunst van het 
vragen stellen en luisteren. Socratische gespreksvoering is geschikt voor 
de zogenaamde langzame vragen. Je leert vragen stellen waardoor je 
gesprekspartner zelf tot inzichten komt. Het gaat daarbij om levensvra-
gen die tijd kosten om over van gedachten te wisselen. Denk aan vragen 
als: welke keuzes maak je zelf en welke worden voor je gemaakt? Wat is 
mijn rol in de maatschappij? Wat zal er gebeuren als ik vrij kom? 

Deze training is gebaseerd op het recent verschenen boek Het filosofisch 
gesprek van Kristof Van Rossem.

Doelgroep Professionals die langere tijd contact hebben met personen die momen-
teel radicaliseren of in het verleden radicaliseerden.

Opbrengst Na deze training kun je gevoelige onderwerpen op een gepaste manier 
aankaarten, weet je hoe je met behulp van een vraag een gesprek in de 
gewenste richting kan sturen en kun je je gesprekspartner aanmoedigen 
en versterken in hun zelfreflectie. 

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainin-
gen/gespreksvaardigheden/socratische-gespreksvoering 

Praktisch 2 dagdelen (twee keer 4 uur) - 8 tot 16 deelnemers - toekenning van 
beroepsregistratiepunten mogelijk  

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/socratische-gespreksvoering
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/socratische-gespreksvoering
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/dienstverlening/kennis-en-expertise
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Overig lesaanbod binnen dit cluster

02 Voor jou en ketenpartners – Leeractiviteit

Titel Gespreksvaardigheden: DialogueTrainer

Ondertitel Oefenen in een digitale omgeving

Omschrijving DialogueTrainer is een virtuele gesprekspartner waarmee je je communi-
catie- en gespreksvaardigheden oefent. Dat doe je met virtuele personen, 
waarbij mogelijk radicalisering speelt. Je ziet direct wat jouw gedragskeu-
ze doet met je virtuele gesprekspartner, zowel in taal (verbaal) als in 
lichaamshouding (non-verbaal). Je oefent met reflecteren op je eigen rol 
en invloed tijdens een gesprek. Zo kom je erachter welke vragen en 
reacties het beste werken voor een constructief gesprek. 

Doelgroep Voor professionals in sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein

Opbrengst Na deze training weet je welke vragen en reacties in specifieke situaties 
constructief zijn en welke houding nodig is voor een constructief gesprek. 
Ook ben je je bewust van je eigen houding en het effect ervan op het 
gesprek.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainin-
gen/gespreksvaardigheden/dialogue-trainer

Praktisch 2 dagdelen – online - 8 tot 16 deelnemers - toekenning van beroepsregi-
stratiepunten  mogelijk - vanaf 1 februari 2021

Titel Interculturele professionaliteit, verdiepingstraining

Ondertitel Effectief werken in een super diverse samenleving

Omschrijving In het dagelijks leven, maar zeker ook als professional, heb je te maken 
met mensen met een andere cultuur dan jijzelf. In deze training leer je 
de basis van interculturele professionaliteit, krijg je handvatten om 
beter aansluiting te vinden bij iemand met een andere cultuur en leer je 
hoe je effectief kunt handelen in interculturele situaties.

Je kunt deze verdiepingstraining uitbreiden met een Intercultural 
Readiness Check (IRC). Deze meet jouw individuele interculturele 
competenties als professional. Ook is er een tweede verdiepingstraining.

Na deze training begrijp je waar spanningen in de Nederlandse samenle-
ving vandaan komen en heb je inzicht in maatschappelijke voedingsbo-
dems, motivatie en drijfveren die kunnen leiden tot radicalisering richting 
islamistisch extremisme. Ook heb je kennis over diverse stromingen 
binnen de islam en over extremistische ideologieën, en weet je het 
verschil tussen de klassieke jihad en het moderne jihadisme als politieke 
ideologie. Je kunt dit ook signaleren in je eigen werk. 

Doelgroep Eerste- en tweedelijnsprofessionals

Opbrengst Na deze training is je cultureel bewustzijn groter en heb je zicht op je 
eigen culturele vorming en de invloed die dat heeft op jouw gedrag in 
relatie tot een ander. Ook kun je vanuit meerdere perspectieven naar een 
probleem kijken

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/interculturele-professionaliteit-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten  mogelijk

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/dialogue-trainer
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/dialogue-trainer
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/interculturele-professionaliteit-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/interculturele-professionaliteit-verdiepingstraining
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02 Voor jou en ketenpartners – Leeractiviteit

Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional en ketenpartner

Titel Interculturele professionaliteit, extra verdiepingstraining

Ondertitel Interculturele vaardigheden in de praktijk

Omschrijving Deze extra verdiepingstraining gaat verder waar de eerste training 
ophoudt. Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek is bekend 
welke competenties nodig zijn om effectief te kunnen handelen in 
intercultureel contact. In deze verdiepingstraining staat versterking van 
die competenties centraal. Je oefent deze competenties in realistische, 
relevante situaties met een trainingsacteur. 

Daarnaast heb je de mogelijkheid om de training uit te breiden met een 
Intercultural Readiness Check (IRC).

Doelgroep Eerste- en tweedelijnsprofessionals die ofwel vanuit beleids- ofwel 
vanuit zorg- of veiligheidstaken te maken krijgen met geradicaliseerde 
individuen, en die de eerste verdiepingstraining Interculturele professio-
naliteit hebben afgerond.

Opbrengst Na deze extra training weet je welke competenties nodig zijn voor 
professionele interculturele interactie, begrijp je hoe deze competenties 
je helpen effectief en professioneel te handelen in intercultureel contact, 
en heb je een persoonlijk stappenplan voor het versterken van deze 
competenties.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainin-
gen/interculturele-professionaliteit-verdiepingstraining

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten mogelijk

Titel Omgaan met extreme idealen, training 

Ondertitel Kom en blijf in contact met jongeren die extreme uitlatingen doen

Omschrijving De training 'Omgaan met extreme idealen' (OMEI) draagt vanuit een 
pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringpro-
cessen. Je leert:
• Hoe je een open en constructief gesprek voert, 
• Hoe de ontwikkeling van extreme idealen (politiek/religieus) zich   
• verhoudt tot de identiteitsontwikkeling van jongeren, 
• Hoe je alternatieven biedt als het uit de hand dreigt te lopen, 
• Wat binnen jouw bereik ligt en welke hulpbronnen je kunt aanspreken. 

Je werkt met trainingsacteurs die zijn opgeleid om met deze thematiek te 
werken. Onderdeel van het programma is een intake en (optioneel) 
adviesgesprek.

Doelgroep Voor professionals die met jeugd werken

Opbrengst Je hebt gespreksvaardigheden en een pedagogisch perspectief op 
radicalisering ontwikkeld.

Link https://www.socialestabiliteit.nl/omei

Praktisch 7 uur - fysiek of online

https://www.socialestabiliteit.nl/omei
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/interculturele-professionaliteit-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/interculturele-professionaliteit-verdiepingstraining
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Titel Deskundigheidsbevordering voor Professionals 

Ondertitel Leren van, delen met en ontmoetingen tussen vakgenoten

Omschrijving Kennisuitwisseling, intervisie en netwerken zijn nodig om je kennis en 
preventie-aanpak van radicalisering actueel en optimaal te houden.  
In het driejarige programma Deskundigheidsbevordering voor Professionals 
ontmoet je daarom twee keer per jaar professionals uit jouw regio. 

In sessies van een dagdeel behandelen we actuele informatie over 
dreigingsbeelden en interventies en wisselen we kennis uit over best 
practices. Ondertussen verreik je je netwerk: je leert andere deelnemers 
kennen en weet collega’s daardoor sneller te vinden als dat nodig is. De 
bijeenkomsten bestaan uit een plenair gedeelte en deelsessies met 
ongeveer tien mensen, geleid door ervaren trainers. 

Doelgroep Voor professionals in sociaal- en veiligheidsdomein 

Opbrengst Je netwerk is verstevigd, je bent op de hoogte van de actualiteiten 
rondom radicalisering en je bent geïnspireerd door collega-professionals.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/
deskundigheidsbevordering-voor-professionals

Praktisch 2 dagdelen per jaar gedurende drie jaar - 25 tot 75 deelnemers  
- toekenning van beroepsregistratiepunten mogelijk  

Titel Evidenced Based Werken (EBW), training

Ondertitel Draag bij aan en maak gebruik van good practices

Omschrijving De preventie van radicalisering wordt nog weinig geëvalueerd. Zijn we op 
de juiste weg, of moeten we bijsturen? Plan-, proces- en effectevaluaties  
helpen je om antwoord te geven op die vragen en zo een gefundeerd 
preventieprogramma op te stellen en uit te voeren. Evidence Based Werken 
(EBW) is hierbij van cruciaal belang. In deze training werk je met  
scenario’s, met de Toolkit Evidence-Based Werken bij de Preventie van 
Radicalisering en met de Quickscan Lokale Preventie Aanpak.

Doelgroep Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) of Sociaal Domein (SD) 
en mensen werkzaam bij een gemeentelijke of regionale onderzoeksaf-
deling, met enige basiskennis over radicalisering en extremisme.

Opbrengst Na deze training weet je wat er nodig is voor een integraal preventie-
programma, ken je het nut en de noodzaak van Evidence Based Werken en 
kun je dat stimuleren in je eigen organisatie.

Link https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/
evidence-based-werken

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten mogelijk  

Overig lesaanbod binnen dit cluster

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/deskundigheidsbevordering-voor-professionals
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/deskundigheidsbevordering-voor-professionals
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/evidence-based-werken
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/evidence-based-werken
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Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional en ketenpartner

02 Voor jou en ketenpartners – Leeractiviteit

Titel Werkateliers informatie delen bij mogelijke radicalisering

Ondertitel Kom tot een zorgvuldig besluit bij zorgen over een jongere

Omschrijving In het werkatelier ga je, na een intakegesprek, aan de slag met de 
Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering. Daarbij gebruiken 
we actuele casuïstiek, zodat je opgedane kennis direct kan toetsen aan de 
praktijk. Je leert hoe je een zorgvuldige afweging maakt voor het wel- of 
niet doorbreken van je beroepsgeheim, en wat de juridische kaders zijn 
waarbinnen jij en je ketenpartners kunnen handelen. Achteraf ontvang je 
een eindverslag en volgt een adviesgesprek.

Doelgroep Alle professionals die met jongeren werken

Opbrengst Je kent de actuele dilemma’s en vraagstukken die spelen bij professionele 
oordeelsvorming en bij het delen van informatie in het geval van 
mogelijke radicalisering.

Link https://www.platformjep.nl/trainingen-en-instrumenten/
werkatelier-informatie-delen-bij-mogelijke-radicalisering

Praktisch 4 uur, maximaal 12 deelnemers

https://www.platformjep.nl/trainingen-en-instrumenten/werkatelier-informatie-delen-bij-mogelijke-radicalisering
https://www.platformjep.nl/trainingen-en-instrumenten/werkatelier-informatie-delen-bij-mogelijke-radicalisering
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Overig lesaanbod binnen dit cluster

02 Voor jou en ketenpartners – Zelf aan de slag

Titel De Wijkverbinder

Ondertitel Verbindend contact in jouw wijk

Omschrijving Ontmoeting is een goede manier om scheidslijnen tussen groepen te 
overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit? KIS ontwikkelde een 
handige online tool: De Wij(k)verbinder. Hierin is wetenschappelijke 
kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor iedereen die activiteiten wil 
(laten) organiseren die bijdragen aan respectvol samenleven. In de online 
tool zijn daarom de activiteiten en kennis over wat daarbij werkt, 
geordend in vier verschillende situaties. Deze zijn gebaseerd op de fasen 
van polarisatie: verbinden in rust (groen), verbinden bij ongemak (geel), 
verbinden bij spanning (roze) en verbinden bij incidenten (rood).

Doelgroep Sociaal professionals, professionals die (mee)schrijven aan het gemeen-
tebeleid, nieuwsgierige burgers  

Opbrengst Met de tool ontdek je via welk type activiteiten je werkt aan de gewenste 
situatie. Wat doe je in tijden van rust en wat doe je in tijden van ongemak 
of spanningen? 

Link https://dewijkverbinder.nl/ 

Titel Evidenced Based Werken (EBW) online toolkit 

Ondertitel Draag bij aan en maak gebruik van good practices

Omschrijving De preventie van radicalisering vraagt om een goede en effectieve 
aanpak. Maar hoe weet je nu als gemeente of andere interventie 
uitvoerder of je op de goede weg bent? En hoe kan het beter? Door te 
evalueren kom je hierachter. 

Doelgroep Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) of Sociaal Domein (SD) 
en mensen werkzaam bij een gemeentelijke of regionale onderzoeksaf-
deling, met enige basiskennis over radicalisering en extremisme.

Opbrengst De Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering 
biedt kennis, geleerde lessen, handige checklists en formats om de 
interventies om radicalisering tegen te gaan te evalueren.

Link https://www.socialestabiliteit.nl/si-toolkit

Praktisch 2 dagdelen - 8 tot 12 deelnemers - toekenning van beroepsregistratie-
punten mogelijk  

https://dewijkverbinder.nl/
https://www.socialestabiliteit.nl/si-toolkit
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Overig lesaanbod binnen dit cluster

02 Voor jou en ketenpartners – Zelf aan de slag

Titel JEPzine

Ondertitel Thematische online magazines

Omschrijving Hoe versterk je de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs? 
Hoe maak je ruimte voor professionele oordeelsvorming binnen jouw 
organisatie? En hoe vul je jouw rol in als aandachtsfunctionaris radicalise-
ring? De online magazines van Platform JEP belichten thema’s op het 
gebied van radicalisering en polarisatie vanuit verschillende 
invalshoeken.

Doelgroep Bestuurders, beslissers en (jeugd)professionals die zich binnen hun 
organisatie bezighouden met radicalisering

Opbrengst Up to date (praktijk) kennis en die je kunt verspreiden binnen je 
organisatie

Link https://magazines.platformjep.nl/jepzine

Titel Stappenplan: jongerenwerk en onderwijs samen

Ondertitel Samenwerking om veerkracht van jongeren te versterken

Omschrijving Een samenwerking tussen school en jongerenwerk is het meest effectief 
als het niet is gericht op het reageren op incidenten, maar op het creëren 
van een positief pedagogisch klimaat. Met als doel veerkracht te 
bevorderen bij opgroeiende jongeren. Want hoe meer jongeren weten 
terug te veren bij tegenslag, hoe groter hun weerbaarheid – ook tegen 
polarisatie en extremisme.

Doelgroep Professionals en beslissers in het jeugd- en onderwijsdomein

Opbrengst Duidelijke stappen begeleiden je naar het opzetten en/of versterken van 
een samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs. Ook vind je 
verdiepende achtergrondinformatie, inspirerende praktijkverhalen en 
praktische tools ter ondersteuning.

Link https://www.platformjep.nl/over-platform-jep/
jongerenwerk-en-onderwijs-samen

Praktisch  Interactieve PDF

https://www.platformjep.nl/over-platform-jep/jongerenwerk-en-onderwijs-samen
https://www.platformjep.nl/over-platform-jep/jongerenwerk-en-onderwijs-samen
https://magazines.platformjep.nl/jepzine
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02 Voor jou en ketenpartners – Zelf aan de slag

Titel Tool triggerfactoren in het radicaliseringproces

Ondertitel Online tool

Omschrijving Deze online tool laat je zien welke triggerfactoren er zijn en toont je per 
gebeurtenis wat je kan doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of 
tegen te gaan. Lees via je beroepsgroep wat je kunt doen.

Doelgroep Alle professionals

Opbrengst Je weet wat je kunt doen bij verschillende specifieke gebeurtenissen. 

Link https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren

Praktisch 20 minuten tot 1 uur – online tool

Overig lesaanbod binnen dit cluster

Titel Van polarisatie naar verbinding in buurten, E learning

Ondertitel Polarisatie in buurten herkennen, aanpakken en voorkomen

Omschrijving In deze e-learning leer je op een toegankelijke en praktische manier om 
polarisatie vroegtijdig te herkennen en op een gestructureerde manier te 
analyseren. Door in deze e-learning aan een casus te werken, ontdek je 
hoe je kunt voorkomen dat ongemak en kleine ergernissen tussen 
groepen escaleren tot spanningen en incidenten. Ook leer je hoe je zelf 
signalen kunt analyseren en duiden. Of dat nu alleen is of samen met 
collega’s. De e-learning geeft de kennis en middelen om op basis van een 
goede analyse tot passende oplossingen voor polarisatie in wijken te 
kunnen komen.

Doelgroep Professionals in sociaal- en veiligheidsdomein en buurtvrijwilligers  

Opbrengst Na het volgen van deze e-learning weet je hoe je polarisatie op wijkni-
veau vroegtijdig kunt herkennen en op een gestructureerde manier kunt 
analyseren. Ook heb je inzichten verkregen over mogelijke oplossingen 
om polarisatie te voorkomen of te verminderen.

Link https://www.kis.nl/
artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen

Praktisch E-learning, gratis toegankelijk, een uur. 
Om toegang te krijgen tot de e-learning moet je eerst een account 
aanmaken. Dit is eenmalig en eenvoudig. Je krijgt toegang tot de online 
leeromgeving. Na afronding kun je een certificaat downloaden. Bij 
Registerplein geregistreerde sociaal professionals verdienen met het 
doorlopen van de e-learning vier punten voor permanente educatie. 

https://www.kis.nl/artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen
https://www.kis.nl/artikel/e-learning-polarisatie-herkennen-aanpakken-en-voorkomen
https://www.socialestabiliteit.nl/triggerfactoren
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Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional en ketenpartner

02 Voor jou en ketenpartners – Zelf aan de slag

Titel Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering

Ondertitel Stapsgewijs naar een zorgvuldig besluit

Omschrijving De Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering bestaat uit zes 
stappen, die leiden tot een zorgvuldig besluit over het delen van 
informatie. Vanaf het moment dat je zorgen hebt over veiligheidsrisico's 
vanwege signalen van radicalisering, tot aan de beslissing om (al dan niet) 
extern informatie te delen leidt de werkwijze je door het proces.

Doelgroep Alle professionals die met jongeren werken

Opbrengst Je kunt een zorgvuldig besluit nemen over het wel of niet delen van 
informatie. 

Link https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen

Praktisch Hand-out

https://www.platformjep.nl/werkwijze-informatie-delen
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03 Voor jou als onderwijsprofessional – Advies op maat

Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional

Titel Consultatie bij minderjarige leerlingen uit een IS strijdgebied

Ondertitel Advies voor scholen

Omschrijving Wanneer sprake is van de terugkeer van een Nederlandse minderjarige 
uit een jihadistisch strijdgebied komen er verschillende partijen in beeld. 
Ook scholen hebben in deze situatie een rol. Als jouw school hiermee te 
maken krijgt, kan SSV hierbij begeleiden. Met informatie en ondersteu-
ning helpen we je de schoolsituatie zo veel mogelijk te normaliseren.

Doelgroep Onderwijsprofessionals

Opbrengst Kort deskundig advies op maat.

Link https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-vo/#samenwer-
king-%20met-de-omgeving-

Praktisch Eenmalig - telefonisch of per e-mail - individueel

Titel Helpdesk consultatie

Ondertitel Telefonisch advies bij korte vragen

Omschrijving Heb je een korte hulp- of ondersteuningsvraag met betrekking tot 
radicalisering? Via de helpdesk van SSV krijg je telefonisch advies en 
wordt je zo nodig doorverwezen.

Doelgroep Onderwijsprofessionals 

Opbrengst Kort deskundig advies op maat.

Link https://www.schoolenveiligheid.nl/helpdesk/

Praktisch Eenmalig – telefonisch of per mail - individueel

Titel Intakegesprek op school

Ondertitel Voorbereiding op mogelijke leeractiviteiten

Omschrijving Ter voorbereiding op een mogelijke training voert SSV tweemaal een 
gesprek met je onderwijsinstelling. Dit draagt bij aan de bewustwording 
van je rol en het belang van een integrale aanpak. Om maatwerk te 
kunnen leveren en aan te sluiten bij de jullie belevingswereld op school, 
maken we gebruik van  experts met uitgebreide ervaring in het 
onderwijs en met grondige kennis van de thematiek.

Doelgroep Onderwijsprofessionals

Opbrengst Kort deskundig advies op maat.

Link https://www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/
dialoog-onder-druk/

Praktisch Twee gesprekken – telefonisch, per mail of fysiek- individueel

https://www.schoolenveiligheid.nl/helpdesk
https://www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/dialoog-onder-druk/
https://www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/dialoog-onder-druk/
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-vo/#samenwerking-%20met-de-omgeving-
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-vo/#samenwerking-%20met-de-omgeving-
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Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional

03 Voor jou als onderwijsprofessional – Leeractiviteit

Titel Dialoog onder druk

Ondertitel Omgaan met spanning in de school en in de klas

Omschrijving Maatschappelijke discussies stoppen niet bij de voordeur van de school. 
Het kan ingewikkeld zijn om met leerlingen te praten over actuele 
kwesties. Botsende meningen kunnen zorgen voor confrontaties die je 
niet in de hand hebt. En als leerkracht heb je ook je eigen mening. In deze 
training leer je:
• Signaleren: Wat zie je in de maatschappij? Welke thema’s zijn   

relevant? Wie zijn betrokken en hoe komt dat onze school binnen? 
• Duiden: Waarom is dit van belang voor ons onderwijs en wat willen   

we ermee? Hoe sluit dit aan bij de visie van onze school en de ambities 
van onze studenten? 

• Handelen: Wat betekent dit voor mijn rol in de klas of in het docenten  -
team? Welke positie neem ik in? Wat doe ik concreet? Wat is beter om 
juist niet te doen? 

• Verdiepen: Heb ik genoeg kennis over dit thema? Wat wil ik nog meer   
weten?

Doelgroep Docenten Voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs

Opbrengst Na deze training kun je spanningen op school beter signaleren en duiden. 
Ook weet je hoe je kunt handelen en heb je handvatten om je verder te 
verdiepen. 

Link Dialoog onder druk - School en veiligheid

Praktisch Afhankelijk van het traject dat jouw school kiest, biedt SSV een combina-
tie aan van individuele- en groepsmodules. De individuele onderdelen 
volg je op je eigen moment en in je eigen tempo. Voor de groepssessies 
liggen datum en tijdstip vast. Soms heb je genoeg aan basiskennis, een 
andere keer zoek je verdieping. Hybride leren is flexibel qua tijd en 
omvang, sluit aan bij jouw leerstijl, honoreert je behoefte aan zelfsturing 
en maatwerk en combineert online en fysieke mogelijkheden.

https://www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/dialoog-onder-druk/
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03 Voor jou als onderwijsprofessional – Zelf aan de slag

Titel Nietpluisinstrument

Ondertitel Interventietool om beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen

Omschrijving Het Niet-pluisinstrument is een intervisietool. Het doel ervan is om het 
beeld van een jongere completer te maken, door uitwisseling van 
informatie en door het spiegelen van observaties en interpretaties. 
Daarmee kan een eventuele verdere onderzoeks- of zorgvraag scherper 
geformuleerd worden. Afhankelijk van de organisatie in je school kan je 
het Niet-pluisinstrument  inzetten tussen mentoren onderling of bij (de 
voorbereidingen van) een leerlingbespreking of een bijeenkomst van het 
zorgteam.

Doelgroep Onderwijsprofessionals

Opbrengst Met deze tool wordt duidelijk of er meer zorg nodig is, of de leerling moet 
worden aangemeld bij het zorgteam of Multidisciplinair Overleg, of dat 
de beschermende factoren voldoende zijn.

Link Niet-pluisinstrument - School en veiligheid

Praktisch 30 tot 60 minuten – zelf in te zetten tool 

Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional

Titel Omgaan met extreem gedrag en polarisatie

Ondertitel E-learning voor docenten

Omschrijving Door polarisatie of extreem gedrag kunnen binnen de school of de klas 
spanningen ontstaan. Veel docenten worstelen daarmee. De digitale 
module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ helpt je hierover 
het gesprek aan te gaan, aan de hand van drie casussen gebaseerd op 
herkenbare klassensituaties en met praktische tips en verwijzingen naar 
aanvullende trainingen.

Doelgroep Docenten Primair, voortgezet, middelbaar onderwijs

Opbrengst De oefeningen laten in korte tijd zien waar je tegenaan kunt lopen bij een 
gesprek waar spanning op zit. Het geeft aanleiding om hiermee met je 
collega of team in gesprek te gaan om elkaar collegiaal te adviseren. 

Link https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/
omgaan-met-extreem-gedrag-en-polarisatie/   

Praktisch 15 minuten – E-learning - individueel

https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/intervisietool-bij-een-niet-pluisgevoel/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/omgaan-met-extreem-gedrag-en-polarisatie/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/omgaan-met-extreem-gedrag-en-polarisatie/
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03 Onderwijsprofessional – Zelf aan de slag

Terug naar totaaloverzicht Onderwijsprofessional

Titel Struisvogel Sessie

Ondertitel Leren van morele dilemma's

Omschrijving Hoe reageer jij als een leerling homofobe scheldwoorden gebruikt of niet 
wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? In een Struisvogel 
Sessie van Stichting School & Veiligheid en KIS wordt een dilemma in 
groepsverband binnenstebuiten gekeerd. Waarom is het een dilemma? 
Wat zijn verschillende perspectieven, wie zijn erbij betrokken? Wat 
zeggen organisatieregels en wetgeving? Wat zijn mogelijke reacties en 
welke pas het beste? En: wat is er nodig om die in de praktijk te brengen? 

Doelgroep Onderwijsprofessionals

Opbrengst De Struisvogel Sessie helpt je het gesprek aan te gaan over dit soort 
situaties en biedt je tools om met een casus aan de slag te gaan.

Link Struisvogel Sessie: gesprekstool voor morele dilemma's - School en 
veiligheid

Praktisch Minimaal 2 uur – groepssessie - Max 15 personen

https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/struisvogel-sessie-gesprekstool/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/struisvogel-sessie-gesprekstool/
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Relevante organisaties

Platform Jeugd preventie Extremisme 
en Polarisatie (JEP)

Wat kun jij doen om de veerkracht van 
jongeren te vergroten? Hoe versterk je de 
samenwerking tussen jongerenwerk en 
onderwijs? Hoe reageer je op jongeren die 
extreme opvattingen hebben? En hoe maak 
je ruimte voor professionele oordeelsvor-
ming binnen jouw organisatie? 
Op www.platformjep.nl vind je een 
antwoord op deze vragen. Ook denken de 
adviseurs van Platform JEP graag met je 
mee. 

Platform JEP ondersteunt professionals die 
met en voor jongeren werken bij vragen 
rond polarisatie, radicalisering en 
extremisme. 

Website
www.platformjep.nl

Advieslijn
070 - 333 4558

Email
platformjep@minszw.nl

Kennisplatform Integratie & 
Samenleving (KIS)

Kennisplatform Integratie & Samenleving 
(KIS) wil een fundamentele bijdrage leveren 
aan een pluriforme en stabiele samenle-
ving. De onderwerpkeuze bepalen we door 
eigen kennis en inzicht én door de 
kennisbehoefte vanuit het werkveld en de 
samenleving. KIS wordt uitgevoerd door 
het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en 
gefinancierd door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. KIS werkt 
samen met gemeenten, onderwijsinstitu-
ten, migrantenorganisaties, sociale 
ondernemers, zorg-, welzijn- en maat-
schappelijke (zelf)organisaties. 

Website 
www.kis.nl

Telefoon
030-230 3260 

Email
info@kis.nl

Landelijk Steunpunt Extremisme
(LSE) 

Het LSE is gespecialiseerd in de omgang 
met personen die geradicaliseerd zijn en 
hun omgeving. Het LSE biedt begeleiding, 
hulp en advies. Zowel professionals als 
mensen die in hun privé situatie geconfron-
teerd worden met (mogelijke) radicalisering 
en extremisme, kunnen contact opnemen 
met het LSE.

Website
www.hetlse.nl

Hulp en advieslijn
088- 208 0080 

Email
info@hetlse.nl

Stichting School & Veiligheid (SSV) 

Stichting School& Veiligheid ondersteunt 
scholen bij het bevorderen van een sociaal 
veilig schoolklimaat. SSV geeft actuele 
informatie en deskundig advies via 
trainingen en conferenties. 
Op onze themapagina’s radicalisering vind 
je achtergrondinformatie, praktische tips en 
verwijzingen naar meer informatie over 
radicalisering en de rol van het onderwijs.

Website
www.schoolenveiligheid.nl
Themapagina Radicalisering (vo)
Themapagina Radicalisering (mbo)

Helpdesk
030 – 285 66 16 

Email
heldesk@schoolenveiligheid.nl 

Rijksopleidingsinstituut tegengaan  
Radicalisering (ROR)

Het ROR traint professionals in (semi-)
overheid in preventie en aanpak van 
radicalisering en extremisme.  
Door professionals te voorzien van actuele 
kennis en kunde over radicalisering en 
extremisme, dragen we bij aan een veilige 
samenleving.

De trainingen van het ROR bieden een 
ruime variatie van interactieve oefeningen 
(met casuïstiek), groepsuitwisseling en 
filmmateriaal.  Uiteraard wordt ook de 
theorie besproken en gekoppeld aan 
situaties in de werkpraktijk. Voor informatie 
omtrent  de toekenning van beroeps-
registratiepunten ga je naar de website.

Website
www.tegengaanradicalisering.nl

Hulp en advieslijn
088 – 072 7150 

Email
ror@dji.minjus.nl

http://www.platformjep.nl
http://www.hetlse.nl
http://www.platformjep.nl
mailto:platformjep%40minszw.nl?subject=
http://www.kis.nl
mailto:info%40kis.nl?subject=
http://www.schoolenveiligheid.nl
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-vo/#over-radicalisering
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-mbo/#over-radicalisering
mailto:heldesk%40schoolenveiligheid.nl%20?subject=
http://www.hetlse.nl
mailto:info%40hetlse.nl?subject=
http://www.tegengaanradicalisering.nl
mailto:ror%40dji.minjus.nl?subject=
http://www.tegengaanradicalisering.nl
http://www.schoolenveiligheid.nl
http://www.kis.nl
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