
Ruim 18.000 professionals 
zijn door ons getraind

18.000
Dit rapportcijfer krijgen wij van 
onze cursisten en opdrachtgevers8,2

Rijksopleidingsinstituut
tegengaan Radicalisering
Vergroot jouw impact
Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan 
Radicalisering (ROR) traint professionals bij de 
(semi-)overheid in preventie en aanpak van 
radicalisering en extremisme. Met trainingen 
voorzien wij hen van actuele kennis en kunde 
over radicalisering en extremisme. Zo dragen 
we bij aan een veilige samenleving.

Het ROR is onderdeel van het Opleidings-
instituut DJI en valt onder het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid.

Ga voor meer informatie over het 
Opleidingsinstituut DJI naar www.oidji.nl. 

Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven

Voor eerste- en tweedelijns professionals 

   Ons aanbod is gericht op (eerste- en 
tweedelijns) professionals in het 
 veiligheids- en sociale domein bij de 
(semi)overheid

   Deelnemers werken bijvoorbeeld bij 
gemeenten, de Dienst Justitiële 
 Inrichtingen, Koninklijke Marechaussee, 
Politie, Raad voor de Kinderbescherming 
en de kleine vreemdelingenketen

Innovatie 

Wij zetten nieuwe methoden en 
inzichten in, zoals de DialogueTrainer, 
leerchunks, podcasts en hand-outs. 
Zo maken we leren leuker, effectiever 
en toegankelijker.

Online leerportaal Sophie 

   Online leerportaal Sophie is dé 
ingang voor leren en ontwikkelen bij 
het ROR

   Je vindt er het totale trainingsaanbod 
op een rij

   Deelnemers vinden hier onder meer 
hun lesmateriaal en e-learnings en 
kunnen online bijeenkomsten volgen

   Ga voor Sophie naar: 
 keten.sophie.oidji.nl

Onze thema’s 

   Radicalisering en extremisme
   Islamistisch extremisme
   Rechts-, links- en milieu-extremisme
   Potentieel Gewelddadige Eenlingen
   Interculturele professionaliteit
   Gespreksvaardigheden

Onze leeractiviteiten 

   Basistraining: voor basiskennis over radicalisering
 en extremisme

   Verdiepende trainingen naar thema en/of doelgroep
   Maatwerk: oplossing voor specifieke vraagstukken
   Conferenties en/of netwerkbijeenkomsten

Leeractiviteiten bestaan uit een ruime variatie van 
 kennisoverdracht (theorie), praktisch oefenen, groeps-
uitwisseling, reflectie, casuïstiek en filmmateriaal.

Accreditatie  

Diverse leeractiviteiten zijn geaccrediteerd 
door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
en Registerplein Maatschappelijk Werk.

Onze visie op leren
Leren doe je samen 

   Bij de (door)ontwikkeling van 
leeractiviteiten betrekken wij 
ketenpartners, wetenschappers 
en professionals uit de praktijk

   Casuïstiek uit de eigen werk-
praktijk staat centraal

   Deelnemers delen ervaringen, 
leren van elkaar en verrijken hun netwerk

   We zetten graag specialisten en gastsprekers in

Leren is zichtbaar

   Onze leeractiviteiten sluiten met praktijkgerichte opdrachten en 
casuïstiek aan bij de beroepscontext

   Ze dragen bij aan een verandering in de manier van werken

Leren is leuk

   Onze innovatieve werkvormen, zoals virtual reality, serious gaming, 
microlearning en e-learning, dagen uit tot leren

Hier staan we voor 
Impact

   Bijdrage aan kennis en kunde op het thema radicalisering en 
 extremisme 

   Het vergroten van impact binnen de lokale aanpak en veiligheid 

Vraaggestuurd aanbod

   Vragen en situaties uit de praktijk staan centraal
   Actuele ontwikkelingen voeren we door in trainingen
   Inhoud stemmen we af met ketenpartners/het werkveld

Kwaliteit

   Onze leeractiviteiten komen tot stand in samenwerking met beleids-
makers, wetenschappers en praktijkprofessionals op specifieke thema’s

   De Curriculumcommissie ROR, die bestaat uit wetenschappers, 
 beleidsmakers en praktijkprofessionals, toetst de trainingen op inhoud 
en kwaliteit

   Het ROR is Cedeo-gecertificeerd

Deskundigheid

   Onze trainers hebben jarenlange praktijkervaring met radicalisering 
 en extremisme

   Wij werken met ervaren trainers/onderwijskundigen
   Zij zijn zorgvuldig gescreend en geselecteerd

https://keten.sophie.oidji.nl/nl/Home/Homepage

