Centre for Professional Learning
Leergang ‘terrorisme, recht en veiligheid’
voor practitioners
Twee modules van elk vier dagen, over de verschijningsvormen van terrorisme
en de strijd ertegen. Gericht op de praktijk, gefundeerd op best practices en de
nieuwste wetenschappelijke inzichten!
Op zoek naar een gedegen leergang op het gebied
van terrorisme, recht en veiligheid? Deze leergang is
speciaal voor practitioners samengesteld; het biedt
een grondig overzicht van de actuele ontwikkelingen,
gekoppeld aan de nieuwste academische inzichten
en onderzoeksresultaten. Uiteraard aangevuld met
praktische inzichten en ervaringen van gastsprekers
uit het werkveld!

DOELGROEP
U houdt zich in uw dagelijks werk direct of indirect
bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme,
contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme.
U werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid
(zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), bij het
KLPD of regionale korpsen, of doet onderzoek.
U functioneert op HBO of WO niveau en beschikt
over relevante werkervaring.

OPZET VAN DE LEERGANG
De leergang steunt op twee pijlers: de verschijnings
vormen van terrorisme en radicalisme, en de strijd
ertegen in nationale en internationale context.
Beschouwd vanuit het perspectief van praktijk,

wetenschap en beleidskaders. Relevantie voor de
praktijk staat daarbij centraal.

NA AFLOOP VAN DE LEERGANG…
•H
 ebt u inzicht in de verschijningsvormen en
geschiedenis van terrorisme en radicalisme;
• Hebt u inzicht in de oorzaken van terrorisme en
de verklaringen daarvoor;
• Hebt u strategisch inzicht in de verschillende
organisaties en entiteiten betrokken bij contra
terrorisme en hebt u verdiepte kennis over de
taken en bevoegdheden;
• Hebt u gedetailleerde kennis over instrumenten
als ambtsberichten, DTN en de CT-infobox;
• Hebt u kennis van en inzicht in de relevante
Nederlandse wetgeving en rechtshandhaving;
• Hebt u uw netwerk verbreed en uitgebreid.

MEER INFORMATIE?
De leergang wordt georganiseerd door het Centre for
Terrorism and Counterterrorism (CTC) in samenwerking met het Centre for Professional Learning
(CPL), beiden onderdeel van de faculteit Campus
Den Haag – Universiteit Leiden. Meer informatie
kunt u vinden op de website.
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