Factsheet

Basistraining
‘Omgaan met
radicalisering’
Inleiding

Resultaat

De gemeente Rotterdam biedt professionals en vrijwilligers
in Rotterdam, die mogelijk in aanraking komen met
vatbare of radicaliserende personen, de mogelijkheid
hun deskundigheid m.b.t. radicalisering en gewelddadig
jihadisme te vergroten. Zij kunnen gebruik maken van twee
trainingen: de basistraining en verdiepingstraining ‘Omgaan
met radicalisering’. Beide trainingen worden verzorgd door
het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering. In dit
document treft u meer informatie over de basistraining.

Na afloop van de basistraining hebben deelnemers kennis
en/of bewustzijn van:
• relevante begrippen en definities;
• het proces van radicalisering en van de signalen die op
dit proces kunnen duiden;
• de handelingsperspectieven op het gebied van
radicalisering:
• de mogelijkheden en onmogelijkheden bij direct contact;
• de noodzaak tot uitwisseling van informatie met collega’s
en andere relevante partners;
• ketenpartners, van ketensamenwerking en van de eigen
plaats daarin;
• de eigen houding t.o.v. radicalisering en begrip van de
professionele werkhouding.
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een
bewijs van deelname.

Doelgroep
De basistraining is bedoeld voor professionals en
vrijwilligers uit Rotterdam die nog geen of weinig kennis
hebben van thema’s op het gebied van radicalisering en
gewelddadig jihadisme, maar mogelijk wel in aanraking
komen met vatbare of radicaliserende personen.
Inhoud training

Praktische informatie en aanmelden

De basistraining heeft een praktisch en interactief karakter
en is gericht op inzicht in het proces van radicalisering, het
herkennen en duiden van signalen en handelingsperspectief
in de zin van samenwerking en informatiedeling met
(netwerk)partners. Tijdens de training onderzoeken
deelnemers de eigen houding ten aanzien van het thema en
worden handelingsperspectieven aangereikt.

De training duurt de hele dag en is voor maximaal 15
personen. De locatie (incl. audio, visuele en ICT apparatuur)
en lunch dienen verzorgd te worden door de eigen
organisatie. Voor meer informatie en om uw organisatie aan
te melden kunt u contact opnemen met Angelique Kater
(amm.kater@rotterdam.nl).

