
 

 

 

 

 

 

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 is opgericht 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.  

 

 

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 het radicaliseringsproces 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 is ook gericht op 

bewustmaking van lokale, nationale en EU-actoren over radicaliseringsprocessen 

bij jongeren. Over het algemeen hebben we een positieve benadering gekozen voor 

het voorkomen van radicalisering, wat betekent 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).  

 

KORT OVERZICHT VAN DE MODULES 

In detail zijn hierbij de belangrijkste kenmerken van elke ontwikkelde module:  

In de eerste module, getiteld Positieve Politieke Participatie, zullen toekomstige 

gebruikers van de cursus profiteren van de training in burger- en 

jongerenparticipatie op lokaal niveau. Met relevante woordenschat, technieken om 

vertrouwen te wekken en strategieën voor het voeren en winnen van een debat, 

zullen volgers van deze cursus jongeren kunnen helpen zich bewust te worden van 

de invloed die zij als burgers kunnen hebben. Deze module is vooral nuttig voor 

jonge mensen die het uiteindelijke doel van ons project vertegenwoordigen, en zal 

hen helpen om zichzelf en hun ideeën beter in het openbaar uit te drukken. De 

tweede module die Kritisch Denken en Creativiteit heet, zal jongerenwerkers helpen 

om jongeren verschillende vaardigheden bij te brengen die bijzonder nuttig zijn om 

hun weerbaarheid tegen extremisme te vergroten, zoals een open geest, de waarde 

van succes en stabiele ethische waarden. Kritisch Denken en Inhoudsfiltering is de 

derde module, het richt zich op hulpmiddelen om te leren hoe sociale media te 

gebruiken, nepnieuws en radicale inhoud te identificeren. Volgens de adviesraad is 

het het meest geschikt om de normalisering van dergelijke content en haatspraak 

die overal online te vinden is, tegen te gaan. Wat betreft de vierde module, het 

Versterken van de Veerkracht van Jongeren en een Positieve Identiteitsvorming, zal 

het gerichte jongeren helpen weerstand te bieden aan bedreigende 

omstandigheden en elementen, met een reeks hulpmiddelen om de veerkracht van 

jongeren op te bouwen en te versterken, zoals positieve identiteitsvorming en 

andere positieve benaderingen in soortgelijke projecten. De vijfde en laatste 

module is een praktisch overzicht van de radicaliseringsprocessen waarop ons 

project zich richt. 

 

Wil je een beetje van je kennis over de onderwerpen van de modules testen? Probeer 

de korte quizzen met deze links:  

● Het vermogen en het belang van empathie  

● Kritisch denken en inhoudsfiltering  

● Feit en mening  

 

 

 

https://qz.app.do/fact-or-opinion-3335543?fbclid=IwAR3rsGVuEjJkccDVq6HUhZjVLXmRW6GIJ4nXI1ZEM6jyVaaUxZCSaSN47Rk
https://qz.app.do/polls/critical-thinking-and-online-content-filtering-one-quiz/forms/154099622/show_question
https://qz.app.do/fact-or-opinion-3349282


 

VERGADERING VAN DE RAAD VAN ADVIES  

 

De RADEX-adviesraad, een groep van experts en praktijkmensen die de kwaliteit en 

potentiële impact van ons project moet beoordelen, is op 16 juni voor de tweede keer 

online bijeengekomen. Na bestudering van de huidige vorm van de concepten van de 

5 modules, trokken en deelden ze hun conclusies en aanbevelingen aan het consortium 

van partners. De gekozen positieve benadering en alle ontwikkelde ondersteunende 

materialen werden door de experts als bijzonder relevant beschouwd voor gebruikers 

van de cursus die jonge werknemers precieze vaardigheden en kennis over een 

gevoelig onderwerp moeten bijbrengen. De uitgenodigde experts prezen met name de 

inhoud en de organisatie van alle modules die een compleet overzicht geven over het 

onderwerp radicalisering zonder de complexiteit van het onderwerp uit het oog te 

verliezen. Met deze module-gedeelde lay-out staat de toekomstige online cursus van 

het RADEX-project open om onafhankelijk en gedeeltelijk te worden gebruikt, 

afhankelijk van de behoeften en beschikbaarheid van de gebruikers. 

 

Op dezelfde dag bespraken partners de ontwikkelde modules voor de toekomstige 

online cursus en gaven feedback en commentaar. Tijdens de volgende fase van het 

project zullen de modules worden afgerond, vertaald en bewerkt om hun upload online 

voor te bereiden. 

 

 

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 

Mis geen enkele update door onze Facebook-pagina te volgen! 

 

https://www.facebook.com/radexproject/videos/5070222093027959


 

 

RADEX partners tijdens een online bijeenkomst in juni 2022 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen 
goedkeuring van de inhoud in, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de 
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat wordt gemaakt 
van de informatie in deze publicatie. 
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