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RADEX eCourse nu online  
 

RADEX eCourse over het voorkomen van gewelddadige radicalisering 

onder jongeren door een positieve benadering is nu online en open 

 

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 het 
radicaliseringsproces op te sporen en educatieve middelen over gewelddadige radicalisering 
en extremisme. Hiervoor hebben wij als partners een cursus ontwikkeld in de vorm van een 
MOOC (Massive Open Online Course) die nu gratis online toegankelijk is op de website van 
RJ4All: https://rj4all.uk/online/courses/radex/. 
 
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 positieve benaderingen. 
De e-cursus is opgebouwd rond 5 modules. Elke module bestaat uit 4-5 eenheden. Een module 
omvat 2-3 uur leren. 
 
Succesvolle afronding leidt tot CPD-certificering (Continuous Professional Development) (15 
punten). Het duurt ongeveer 15 non-stop uren om alle modules volledig te voltooien en de 
test te maken. De e-cursus bevat software die het toegankelijk maakt in verschillende talen 
en voor mensen met visuele en auditieve beperkingen, met interactieve tools op basis van 
H5P. 
 
De e-cursus wordt ondersteund door een gratis, op bewijzen gebaseerd trainingshandboek 
en het e-boek RADEX (2022) Onderzoeksresultaten over gewelddadige radicalisering van 
jongeren in het VK, Cyprus, Frankrijk, Griekenland en België, Londen: RJ4All Publications, ISBN: 
978- 1-911634-54-6. 
 
Als projectconsortium hopen we onze bijdrage te leveren op het gebied van preventie van 
gewelddadige radicalisering onder jongeren en we kijken uit naar de feedback van de 
professionals op ons werk. 
 
Voor elke vraag kunt u ons team bereiken op: radex@rj4all.org 
Overweeg het volgende voor regelmatige updates: our Facebook page 
 

https://rj4all.uk/online/courses/radex/
https://www.facebook.com/radexproject
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RADEX project 
Naar de mobilisatie tegen extremisme, door radicalisering van jongeren tegen te gaan en om te buigen. 
Vanaf december 2020 wordt het project medegefinancierd door het Erasmus+-programma, dat tot doel heeft risicojongeren te 
ondersteunen door hen een onlineplatform te bieden met modules over gewelddadige radicalisering onder jongeren, een 
simulatievideo om te laten zien hoe, wanneer en waar verschillende soorten radicaliseringsprocessen kunnen plaatsvinden en tot wie 
ze zijn gericht. 
RADEX brengt een strategisch partnerschap samen van 6 sectoroverschrijdende organisaties uit 6 Erasmus+-landen om meerdere 
horizontale en sectorale prioriteiten aan te pakken: RJ4All (VK), Synthesis Center (Cyprus), ALDA (Frankrijk), Ingenious Knowledge 
(Duitsland), Inclusive Europe (België ). 


