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Complotdenken is van alle tijden, maar in combinatie met anti-overheidsdenken én een 

coronacrisis kan een gevaarlijke mix ontstaan. Afgelopen weken zagen we dit ook terug in 

het nieuws; winkeliers die slachtoffer zijn van plunderingen en vernielingen tijdens de 

avondklokrellen, illegale demonstraties en bijeenkomsten waarbij de maatregelen niet in 

acht genomen worden. Vele arrestaties die volgden. In diverse uitgaven van de DTN werd 

al gewaarschuwd voor polarisatie. "In crisissen vinden mensen elkaar die soms niet één 

ideologie hebben, maar wel op basis van anti-overheid en op basis van complotten het 

eens zijn, en daar moeten we alert op zijn.” aldus Pieter-Jaap Aalbersberg, De Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 

Nederland zit nog steeds op dreigingsniveau 3. In de laatste uitgave van de DTN nr. 53 

staat: "De grootste dreiging gaat nog uit van jihadistisch gemotiveerde aanslagen”. Pieter-

Jaap benadrukt dat repressie en de-radicalisering belangrijk blijven en we ook aanjagers in 

het vizier moeten houden. Voldoende redenen om te blijven investeren in de aandacht, 

kennis en expertise op het thema radicalisering en extremisme. In deze Nieuwsflits 

informeren we je over ons opleidingsaanbod dat hierop aansluit en meer. 
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Interview Pieter-Jaap Aalbersberg NPO Radio 1  
 

Op 28 december jl. sprak Pieter-Jaap Aalbersberg, De Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met NPO Radio 1. In Dit is de Dag blikt hij 

terug op een bewogen jaar. Interview gemist? Luister of kijk het terug op NPO Radio 1. 

 

ROR-Podcast Maatschappelijk ongenoegen en 
complotdenken  

 

  

 

"Het complotdenken noemen, is geen compliment. Vermijd dat." zegt dr. Jelle van Buren 

in onze eerste ROR-podcast. Hierin praten we met expert en universitair docent dr. Jelle 

van Buren over maatschappelijk ongenoegen en complottheorieën ten tijde van COVID-

19. Karlijn van der Boon van het ROR stelt Van Buren vragen als:   

https://www.nporadio1.nl/politiek/28617-nctv-topman-aalbersberg-coronacrisis-maakt-extremisme-zichtbaar
https://www.tegengaanradicalisering.nl/documenten/geluidsfragmenten/2021-2/01/26/index


 Wat is het verschil tussen kritische burgers en complottheorieën? 

 Is er sprake van een probleem of een risico? 

 Wat kunnen wij professionals doen? 

Benieuwd naar het gesprek? Luister de hele podcast! 

 

Versterkingsgelden 2020 overgeheveld naar 2021  
 

Ten tijde van de aanvragen versterkingsgelden 2020 had niemand een COVID-pandemie 

voorzien. Hoewel de interesse en animo voor het vernieuwde trainingsaanbod groot was, 

is er in de praktijk maar 1/3 van de aangevraagde trainingen daadwerkelijk afgenomen. De 

NCTV maakt het mogelijk om de niet benutte trainingen uit 2020 mee te nemen naar 

2021. Concreet betekent dit dat je zowel de aangevraagde trainingen voor 2021 als de 

resterende ‘openstaande’ trainingen 2020 kunt inplannen binnen het kalenderjaar 2021. 

Onze planners zitten voor je klaar (T 08807 27060 | E  ror@dji.minjus.nl). 

 

Aanbod 2021  
 

Door de verscherpte maatregelen bieden wij momenteel de trainingen uitsluitend online 

aan. Het afgelopen jaar en ook de komende maanden leggen we de focus op het 

(door)ontwikkelen van online trainingen. Deze trainingen vinden doorgang, ongeacht 

versoepeling of aanscherping van de maatregelen. Wij zorgen ervoor dat na de zomer de 

trainingen ook weer up to date zijn voor de klassikale (fysieke) variant, mits de 

maatregelen dat dan toelaten. Momenteel bieden wij het onderstaande aanbod online 

aan: 

 

Basistraining 

 Radicalisering en extremisme – basistraining (1 dag) 

Verdiepingstraining 

 Islamistisch extremisme 

 Rechts-, links- en milieu-extremisme 

https://www.tegengaanradicalisering.nl/documenten/geluidsfragmenten/2021-2/01/26/index
mailto:ror@dji.minjus.nl
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/basistrainingen/radicalisering-en-extremisme-basistraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/islamistisch-extremisme-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/rechts--links--en-milieu-extremisme-verdiepingstraining


 Radicalisering voor zorg-, jeugd- & welzijnsprofessionals 

 Radicalisering voor GGZ-professionals 

 Potentieel gewelddadige eenling (PGE) 

Extra verdiepingstraining (2e dag)  

 Rechts-, links- en milieu-extremisme 

 Interculturele professionaliteit 

Overige trainingen 

 Deskundigheidsbevorderingsdagen voor professionals 

 One on One mentorenproject 

Later dit jaar zullen ook onderstaande trainingen worden gelanceerd. We houden 

je op de hoogte van de ontwikkelingen en data livegang. 

 Islamistisch extremisme, extra verdiepingstraining 

 Radicalisering voor zorg-, jeugd- & welzijnsprofessionals, extra verdiepingstraining 

 Gespreksvaardigheden:  

o Socratische gespreksvoering 

o DialogueTrainer 

o OMEI 

 Evidence Based Werken (verwachting maart/april 2021) 

 Masterclass GGZ (informatie wordt t.z.t. ook gepubliceerd) 

 Training aandachtsfunctionarissen radicalisering en extremisme (in ontwikkeling, 

wordt t.z.t. ook gepubliceerd) 

 

Omgaan met intimidatie en bedreiging  
 

https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-ggz-professionals-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/potentieel-gewelddadige-eenling-verdiepingstraining
http://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/rechts--links--en-milieu-extremisme-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/interculturele-professionaliteit-verdiepingstraining
http://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/deskundigheidsbevordering-voor-professionals
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/one-on-one
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/one-on-one
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/islamistisch-extremisme-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/islamistisch-extremisme-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/verdiepingstrainingen/radicalisering-voor-zorg--jeugd--en-welzijnsprofessionals-extra-verdiepingstraining
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/socratische-gespreksvoering
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/dialogue-trainer
https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/omgaan-met-extreme-idealen-omei
http://www.tegengaanradicalisering.nl/ons+aanbod/overige-trainingen/evidence-based-werken


  

 

(Lokale) bestuurders worden helaas met diverse vormen van intimidatie, beïnvloeding en 

bedreiging geconfronteerd. Het gevolg hiervan zijn soms fysieke en/of stressklachten bij 

de bestuurder en mogelijk ook de omgeving. Zo’n situatie komt vaak onverwacht. 

Inmiddels zijn ruim 120 burgemeesters en andere bestuurders, bijvoorbeeld wethouders 

getraind om hen hier beter mee om te kunnen gaan. Mede vanwege de positieve reacties 

en het succes van de training Omgaan met intimidatie en bedreiging, brengen wij deze 

graag bij je onder de aandacht. Na deze training hebben bestuurders: 

 handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie 

over de bedreigende situatie en het eigen functioneren te kunnen nemen 

 inzicht in preventiefactoren en de-escalerend handelen 

 het vermogen om te beoordelen of actie nodig is en zo ja, wie ze daarbij kunnen 

inschakelen 

Meer informatie lees je in de folder. Vragen hierover? Neem dan contact met ons op. 

 

In ontwikkeling: dé training voor 
aandachtsfunctionarissen radicalisering en 
extremisme  

 

Hoe pak je je rol als aandachtsfunctionaris radicalisering in je eigen organisatie? Hoe kun 

https://www.oidji.nl/documenten/folders/2018/12/05/omgaan-met-intimidatie-en-bedreiging-voor-burgemeesters-en-wethouders


je met aandachtsfunctionarissen van verschillende organisaties een sterk lokaal netwerk 

bouwen en onderhouden? Hoe zorg je dat je beschikt over actuele kennis en de juiste 

vaardigheden? Dit zijn voorbeelden van vragen die leven bij aandachtfunctionarissen 

radicalisering, zo bleek uit onze recent gehouden enquête en focusgroepen met een 

aantal van jullie. Dit onderstreept extra de behoefte aan trainingsaanbod voor 

aandachtsfunctionarissen radicalisering en extremisme. Deze training is dan ook in 

ontwikkeling en de opgehaalde input wordt hierin meegenomen. 

In deze meerdaagse training leer je als aandachtsfunctionaris hoe je jezelf kunt 

positioneren, krijg je actuele informatie en ga je met elkaar aan de slag in het versterken 

van je vaardigheden vanuit je lokale netwerk. We houden je op de hoogte over de verdere 

ontwikkelingen. 

  

 

Aanbod Stichting School en Veiligheid 
doorontwikkeld  

 

  

 

Afhankelijk van het traject dat de school kiest, zijn verschillende combinaties van 

individuele en groepsmodules mogelijk, van basiskennis tot meer verdiepende kennis. De 

volgende modules zijn beschikbaar: 

 Radicalisering 



 Polarisatie 

 Inclusie en diversiteit 

 Ondermijning en jeugdcriminaliteit 

Deze onderwerpen zijn het uitgangspunt en van daaruit wordt gewerkt naar 

handelingsperspectieven. 

Breng de scholen in jouw gemeenten op de hoogte van dit vernieuwde trainingsaanbod, 

middels deze folder. Voor vragen of aanvragen kan de school een mail sturen naar 

helpdesk@schoolenveiligheid.nl of bellen met 030 – 28 56 531. 

 

  

 

Vergroot jouw impact  
 

  

  

  

Dit is een uitgave van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering, onderdeel van 

het Opleidingsinstituut DJI. 

Vragen en reacties T 08807 27060 | E  ror@dji.minjus.nl 

Verspreiding Deze nieuwsflits is verstuurd naar bij ons 

bekende contactpersonen. Belangstellenden kunnen zich per e-mail naar ror@dji.minjus.nl 

aanmelden op onze verzendlijst. 
  

 

 

 

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/01/Training-Dialoog-onder-druk-MBO-VO-2020.pdf
mailto:ror@dji.minjus.nl
mailto:ror@dji.minjus.nl

