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Aanpak radicalisering binnen het jeugddomein 

Vergroot uw bewustzijn, scherpte en handelingsperspectief op radicalisering  
en jihadisme. 

Voor wie

Hulpverleners binnen het jeugddomein 
(gezinsvoogden, straatcoaches,  
schoolmaatschappelijk werkers).

Inhoud

De training is opgebouwd rondom vijf 
componenten. 

Context
De maatschappelijke en identiteitscontext 
van radicalisering en de  handelings- 
perspectieven daarop binnen het 
jeugddomein.

Proces en signalen van radicalisering
Mogelijke beweegredenen, achtergronden 
en motieven die van invloed kunnen zijn op  
het radicaliseringsproces, de stappen 
waarlangs een radicaliseringsproces kan 
verlopen, de signalen die kunnen duiden op 
dit proces van radicalisering en wat de 
jeugdhulpverlener kan doen om de jongere 
te begeleiden naar een gezonde 
identiteitsontwikkeling.

Theorie en achtergrondkennis
Voor jeugdhulpverleners relevante theorie 
en achtergrondinformatie rondom 
radicalisering en jihadisme, religie en 
religiebeleving en het verschil met het 
jihadisme en privacy en wet- en regelgeving 
omtrent radicalisering.

Handelingsperspectief
De handelingsperspectieven van de 
jeugdhulpverleners en hen reeds bekende 
vaardigheden en methodieken die bij 
radicalisering en jihadisme kunnen worden 
ingezet met als doel het tegengaan van 
handelingsverlegenheid. 

Houding van de professional 
De houding als persoon en het denken over 
het onderwerp in relatie tot het eigen 
referentiekader is van invloed op perceptie 
en het handelen als professional. In deze 
component onderzoeken de medewerkers 
hun eigen houding en komt aan bod welke 
elementen zij kunnen ontwikkelen/
versterken in hun houding om het  
handelingsperspectief te vergroten. 

Vorm

Theorievorming, casuïstiek en oefening, 
filmmateriaal en uitwisseling van  
ervaringen wisselen elkaar af.  
Deelnemers doen ter voorbereiding een 
e-learningmodule over privacy.

Vaardigheden

In deze training doet u de volgende kennis 
en vaardigheden op:
•  U heeft kennis en kunde op het gebied 

van (preventie van) radicalisering en 
jihadisme

•  u herkent signalen van radicalisering en 
weet wat u kunt doen om radicalisering te 
voorkomen of aan te pakken

•  u handelt zelfverzekerder op dit thema
•  u benadert signaleren, voorkomen en 

aanpakken van radicalisering als een 
regulier onderdeel van uw dagelijkse 
taken als hulpverlener, net zoals dit het 
geval is met bijvoorbeeld  
kindermishandeling, loverboy- 
problematiek en jeugdcriminaliteit.

Duur

1 dag

Kosten en aanmelden

Voor meer informatie, offertes en het 
aanvragen van een training, kunt u mailen 
naar ror@dji.minjus.nl.

Een groeiende groep jongeren interesseert zich steeds meer voor het jihadistisch gedachtegoed. 
In hoeverre staan deze  jongeren zichzelf toe om deel te nemen aan onze samenleving?  
En welke consequenties heeft dit gedachtegoed op de identiteitsontwikkeling van een jeugdige.  
Zij zijn immers kwetsbaar in de ontwikkelingsfases voor radicaliseringsprocessen, die uiteindelijk 
kunnen leiden tot (extreem) geweld. 
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