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Het RADEX-project - Mobilizing Against Extremism through Countering and Diverting Radicalization of 
Young People (2020 - 2 - UK01 - KA205 - 0795) is een project van 24 maanden dat mede wordt 
gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Het doel van het project is om een 
impact te hebben op het tegengaan, voorkomen en ombuigen van gewelddadige radicalisering, aangezien 
het jongeren, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers en jongerenorganisaties zal uitrusten met de 
instrumenten die nodig zijn om patronen, methoden en verschillende processen van jongeren te 
identificeren. gewelddadige radicalisering.  

NIEUWS VAN HET RADEX PROJECT  

 
Waar Gaat Het Over? 

Het RADEX-project heeft tot doel gewelddadige radicalisering en extremisme van jongeren 
te voorkomen en om te buigen, jongerenwerkers te voorzien van instrumenten, kennis om de 
radicaliseringsprocessen op te sporen en educatieve middelen over gewelddadige radicalisering en 
extremisme. Door kritisch denken en proactiviteit in online sociale communicatie en gedrag van 
jongeren te vergroten, willen we radicaliseringsprocessen helpen voorkomen. Ons werk was ook 
gericht op het vergroten van de actualiteit onder lokale, nationale en EU-actoren over 
radicaliseringsprocessen bij jongeren. Over het algemeen hebben we gekozen voor een positieve 
benadering van het voorkomen van radicalisering, wat inhoudt dat we ons vooral richten op het 
ondersteunen van kwetsbare jongeren door hun positieve vaardigheden en attitudes te versterken. 

Praktisch gezien zijn we:  
• Gegevens verzamelen over radicalisering van jongeren 
• Modules en materialen maken voor jeugdwerkers 
• Het ontwikkelen van een online cursus om bovenstaande elementen te publiceren in de vorm 

van een MOOC (Massive Open Online Course).  



Video of the 
eCourse on RJ4All's YouTube channel  

RADEX eCourse over het voorkomen van gewelddadige radicalisering 
onder jongeren door een positieve benadering is nu online en open 

Deze geavanceerde e-cursus is bedoeld om professionals op te leiden die werken met 
jongeren die het risico lopen op gewelddadige radicalisering, met de nadruk op online 
grooming. Het introduceert het concept van gewelddadige radicalisering en leert hoe 
gewelddadige radicalisering effectief kan worden voorkomen door middel van positieve 
benaderingen.  

De e-cursus is opgebouwd rond 5 modules. Elke module bestaat uit 4-5 eenheden. Een 
module omvat 2-3 uur leren. 

Voor meer info over de cursus en de certificering kunt u onze website bezoeken.  

Doelgroepen 
• Professionals (inclusief vrijwilligers) die met jongeren werken 
• Professionals die werkzaam zijn in jeugdorganisaties en gemeenschapscentra 
• Beoefenaars die werkzaam zijn op het gebied van misdaadpreventie, met name het 

jeugdrechtsysteem 
• Jeugdwerkers 
• Jeugdopvoeders en trainers die risicojongeren ondersteunen 
• Jongerenorganisaties  
• Jongeren en ouders  

 

 



 

Leerdoelen  
Aan het einde van de e-cursus moeten de volgende leerresultaten zijn bereikt:  

● Gebruik van onderzoekend en probleemgestuurd leren  
● Geschikt voor meerdere leerstijlen (werk- en projectgebaseerd leren, 
samenwerkend leren)  

● Leren in een context plaatsen om aan de behoeften van jongeren in verschillende contexten te 
voldoen  
● Bied authentieke leermogelijkheden  
● Presenteer de inhoud in modulaire kleine stukjes die in staat zullen zijn om just-in-time 
te leren  

● Voorbereiding van leeractiviteiten die synchroon of asynchroon moeten worden 
uitgevoerd  

● Verstrekken van best practices  

Feedback van onze leer- en onderwijstraining op Cyprus  

 
Dit evenement was bedoeld om partners te trainen in radicalisering van jongeren en om een laatste   
update te geven van de voortgang van het werk met betrekking tot het project. In de gebouwen van 
onze partner Synthesis in het hart van Cyprus in Nicosia, hadden we een reeks theoretische 
cursussen, discussies en activiteiten, allemaal gericht op het thema radicalisering van jongeren.  

We begonnen met een workshop van expressie en dialoog rond het begrip 
radicalisering, de belangrijkste componenten en de verschillende soorten ervan. Alle 
deelnemers, twee van elke lidorganisatie van het consortium en anderen die waren 



uitgenodigd door onze gastheer, Synthesis, konden hun mening geven en hun ervaringen 
en kennis over het onderwerp delen. Vervolgens vroegen ze zich af wat de positieve 
benadering is van preventie van gewelddadige radicalisering, een theorie die de 
vormgeving van de online cursus die we al maanden voorbereiden, heeft bepaald. Deze 
herinnering leidde tot spannende discussies over het onderwerp radicalisering, die onze 
interesse in dit onderwerp ons deze dagen bij elkaar bracht. 

Omdat de LTTA ook werd georganiseerd om elke module aan de andere partners te 
presenteren, werden ze allemaal uitgenodigd om hun werk rechtstreeks in persoonlijke 
'klas'-omstandigheden te presenteren. De aanwezigen hebben hun observaties en 
opmerkingen gemaakt, waardoor de laatste aanpassingen mogelijk zijn aan de modules 
die nu online staan. Elke modulepresentatie werd afgesloten met een workshop of een 
participatieve activiteit, waarbij de deelnemers hun eigen veerkrachtcapaciteiten 
evalueerden, de stereotypen waaraan ze in hun dagelijks leven werden onderworpen, 
bijwerkten en leerden de eerste tekenen van radicalisering van jongeren te herkennen. 

Dit evenement vertegenwoordigde de laatste bijeenkomst van partners vóór de release van 
de cursus en was een perfecte gelegenheid om van gedachten te wisselen over het project 
als geheel, waardoor deelnemers met gemak en enthousiasme de laatste fase konden ingaan. 

 
Meer weten over het project? Is er iets dat je wilt toevoegen of 
opmerken? Voel je vrij om dit te doen door ons te bereiken op  
radex@rj4all.org  
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