Centre for Professional Learning
Leergang ‘Terrorisme, Recht en Veiligheid’
Kennis en praktische inzichten voor professionals
Inhoud van de leergang

Resultaat

Speciaal voor mensen uit het werkveld van terrorisme en contraterrorisme (T&CT), biedt deze
leergang hoogwaardige, academische kennis en
praktische inzichten. Het biedt een grondig overzicht én duiding van de actuele ontwikkelingen
door onze docenten. Uiteraard aangevuld met de
kennis en ervaring van gastsprekers afkomstig uit
het werkveld! De leergang steunt op twee pijlers:
de verschijningsvormen van terrorisme en
radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en
internationale context. Beschouwd vanuit het
perspectief van praktijk, wetenschap en beleidskaders.

Na aﬂoop van de leergang:
- Hebt u inzicht in de verschijningsvormen en
geschiedenis van terrorisme en radicalisme;
hebt u inzicht in de oorzaken van terrorisme en
de verklaringen daarvoor;
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- Hebt u strategisch inzicht in de verschillende
organisaties en entiteiten betrokken bij
contraterrorisme en hebt u verdiepte kennis
over de taken en bevoegdheden;
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Doelgroep

- Bent u op de hoogte van actuele
wetenschappelijke inzichten op het gebied van
T&CT en bent u zich meer bewust van de
trends en mogelijke ontwikkelingen in het
vakgebied;

- U houdt zich in uw dagelijkse werk direct of
indirect bezig met vraagstukken op het gebied
van T&CT, radicalisering en/of extremisme;

- Hebt u kennis van en inzicht in de relevante
Nederlandse wetgeving en rechtshandhaving
op het gebied van contraterrorisme;

- U werkt bij de rijksoverheid of decentrale
- Hebt u uw netwerk verbreed en uitgebreid.
overheid, bij landelijke of regionale eenheden van
de politie, of doet onderzoek;
U ontvangt na het volgen van de leergang het
bijbehorende certiﬁcaat van het Centre for
- U functioneert op HBO of WO niveau en
Professional Learning, Faculteit Governance
beschikt over relevante werkervaring.
and Global Affairs

Bij ons leer je de wereld kennen

Institute for Security and
Global Affairs

Universiteit Leiden
Faculteit Governance and Global Affairs

Bezoekadres:
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Postadres:
Postbus 13228
2501 EE Den haag
www.leidenuniv.nl

