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Beroepsopleiding en radicalisering - een nieuw Europees Erasmus + partnerschap 

 

Na de recente terroristische aanslagen, vragen we ons af: Waardoor jongeren radicaliseren en 

waarom komen ze bij terroristische organisaties terecht? Er zijn veel antwoorden en verklaringen, 

maar het meest gehoord is dat het probleem een sociaal probleem is. Veel tieners voelen zich in de 

samenleving niet goed geabsorbeerd. De oorzaken kunnen variëren, maar alle belanghebbenden 

worden op een of andere manier gestigmatiseerd.  

Het Radicalisatiebewustzijn Netwerk van de Europese Commissie verklaart dat "de beste preventie 

die mensen in staat stelt om het fenomeen radicalisering aan te pakken, is via de zogenaamde" first-

liners ", dwz mensen in direct contact met kwetsbare personen of bevolkingen . " 

Velen van hen hebben hun professionele opleiding vele jaren geleden gehad en zijn daarom niet 

goed voorbereid op de veranderingen in onze samenleving en weten ook niet goed hoe met 

radicalisering om te gaan. 

Wat dat betreft past de opdracht van het programma Erasmus + heel mooi in deze tijd. In het project 

hebben opleidingsorganisaties uit zes Europese landen samengewerkt om een strategisch 

partnerschap te vormen. "We willen het bewustzijn van beroepsonderwijs en -opleiders vergroten", 

zegt Dr. Wolfgang Eisenreich, projectleider van de E-C-C Vereniging voor Interdisciplinair Onderwijs 

en Counseling, die dit project coördineert. "We willen initiatieven en voorbeelden voor beste 

praktijken presenteren die deze groepen helpen hun werk te verbeteren en te identificeren wie in 

gevaar is en welke instrumenten en methoden beschikbaar zijn." 

Op de website van het project worden de meest interessante methodes voor de  vroege detectie, 

preventie van radicalisering en het werken met kwetsbare jongeren gepresenteerd. Korte 

samenvattingen van de best practices zullen beschikbaar zijn in alle talen van de partnerlanden. 

Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in het Engels. Het project ondersteunt een actieve 

uitwisseling van ideeën over het internetforum. "We zullen proberen de laatste trends in de 

geautomatiseerde taalvertaling in het forum te integreren," legt Dr. Eisenreich uit. "Met de Skype 

Translator kunt u in acht talen in real time spreken en op schrift communiceren in 50 talen met 

elkaar." Daarmee bieden we een ingang om een uitwisseling tussen first-liners en andere 

geïnteresseerden uit Europese landen met betrekking tot het voorkomen en vroegtijdig opsporen 

van radicaliserende tendensen tot stand te brengen. 

 

Project website: www.vetcontra.eu  

Meer informatie over het project: Drs. Huub Braam 

Email: huub.braam@lesseningeluk.nl  

Meer informatie over het Erasmus Nationaal Agentschap + Onderwijs: 

https://bildung.erasmusplus.at/ 
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