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Cursusomschrijving
Algemeen
Als OSINT rechercheur, analist of onderzoeker houdt u zich dagelijks bezig het verrichten
van onderzoek op het internet. U gaat daarbij zeer doordacht te werk om informatie over
bijvoorbeeld subjecten, netwerken en fenomenen in kaart te brengen. In sommige
onderzoeken kunt u echter ook geconfronteerd worden met zeer subtiele of geheime
signalen van een radicale of extreme ideologische overtuiging. Deze signalen
detecteren en analyseren is niet vanzelfsprekend. Voor deze opdrachten is het daarom
essentieel om naast de nodige OSINT skills ook te beschikken over de juiste
achtergrondkennis omtrent radicalisme en extremisme. Deze workshop is speciaal
daarvoor bedoeld.
In het eerste deel van de workshop wordt ingegaan op wat online extremisme is. Er
wordt onder andere stilgestaan bij hoe het (online) radicaliseringsproces verloopt en hoe
de symboliek binnen diverse ideologieën is opgebouwd. Daarnaast wordt er ook gekeken
naar de diverse stromingen die binnen verschillende ideologieën bestaan.
In het tweede deel van de workshop wordt ingegaan op verschillende geheime en
subtiele uitingen uit extreemrechtse, extreemlinkse en religieus geïnspireerde
ideologieën. Er wordt stilgestaan bij door aanhangers gebruikte sociale media, muziek,
kledingdracht enzovoorts. Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillende
communicatiestrategieën die door geradicaliseerde jongeren gebruikt worden.
In het derde deel van de workshop worden trends binnen extreemrechts besproken. Er
wordt in dit onderdeel onder andere stilgestaan bij de dynamische relatie die er bestaat
tussen online culturen en de voorbereiding en uitvoering van terreuraanslagen.
De workshop wordt afgesloten met een casus waarin een situatie besproken wordt
waarmee u ook in uw dagelijkse werkzaamheden mee geconfronteerd kan worden. U
bespreekt en analyseert de levensloop van een geradicaliseerde jongere tot aan de
uitvoering van een terreuraanslag. In deze casus worden onder andere persoonlijke
factoren besproken en de signalen die vastgesteld hadden worden om eventueel
hulpverlening te kunnen opstarten.
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Doelgroep
Deze OSINT-workshop is bedoeld voor rechercheurs, analisten en onderzoekers van
binnen de publieke en private sector en voor eenieder die zich in het kader van opsporing,
intelligence, contra-terrorisme, extremisme en/of radicalisering (CTER) bezig houdt met
het vergaren van informatie op het internet.
De opleiding is onder andere geschikt voor medewerkers van de politie, defensie,
inlichtingendiensten (AIVD, MIVD), bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO,
NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee, Teams Criminele Inlichtingen, RIEC,
LIEC,

gemeenten,

Douane,

het

UWV,

particulier

onderzoeksbureaus,

OCMW,

jongerenwerkers en (nieuws)redacties.
Doelstelling
Het doel van de workshop Detectie van online extremisme is dat een cursist na het volgen
van deze workshop in staat is om:
•

Het online radicaliseringsproces te herkennen en te beschrijven;

•

De subtiele symbolen en communicatiestrategieën die binnen extremistische
(online) gemeenschappen worden gebruikt te herkennen

•

Accurater (online) radicalisering, extremistische propaganda en fake news te
herkennen, te beschrijven en te analyseren

Niveau van de workshop
Deze workshop wordt u aangeboden op Hbo-niveau.
Benodigde voorkennis
Voor deze workshop is geen benodigde voorkennis vereist. Enige onderzoekservaring en
ervaring met het gebruik van Google en sociale media is een pré.
Vrijstellingenbeleid
Voor deze workshop geldt geen vrijstellingenbeleid.
Studiebelasting
De studiebelasting van deze workshop bedraagt 8 uur bestaande uit twee lesdagen van elk
vier uur.
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Certificaat van deelname
Na het afronden van deze workshop ontvangen de cursisten een certificaat van deelname.

Concrete leerdoelen
Voor deze OSINT-workshop zijn de volgende concrete leerdoelen vastgesteld:
•

Het kunnen herkennen van het online radicaliseringsproces;

•

Het kunnen herkennen van subtiele extremistische symbolen;

•

Het kunnen herkennen van extremistische online communicatiestrategieën;

•

Het kunnen herkennen en analyseren van online uitingen van extremistische
propaganda, radicalisering en fake news.

Praktische informatie
Workshop-data
Aware Online Academy biedt deze workshop aan als live webinar. Cursisten kunnen deze
workshop volgen vanuit huis of vanuit hun werklocatie.
Aware Online Academy kan de workshop ook bij u in-company verzorgen. In dat geval
verzorgt een trainer de workshop bij u op locatie. Neemt u voor meer informatie contact
met de Academy op.
Duur en Lestijden
De duur van deze workshop bedraagt twee lesdagen van elk vier uur. De lestijden zijn van
09:00 tot 13:00. In deze lestijden zijn een aantal korte pauzes inbegrepen.
Kosten
De kosten van de workshop zijn hieronder weergegeven. Genoemde prijzen zijn inclusief
studiemateriaal (readers, e.d.) en vrijgesteld van omzetbelasting*.
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Open inschrijving

In-company
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(locatie in overleg)

€ 397,-
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* De Aware Online Academy kan u deze workshop vrijgesteld van omzetbelasting
aanbieden omdat Aware Online Academy een Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
(CRKBO)-geregistreerd opleidingsinstituut is.
Materialen
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij of zij over een eigen onderzoeks-laptop beschikt.

Inschrijven
U kunt zich voor deze OSINT-workshop inschrijven via de volgende link op onze website
www.aware-online.com/inschrijven/.
Indien u onze OSINT-workshop in-company wilt volgen, verzoeken wij u om contact met
ons op te nemen. Wij adviseren u graag en kunnen op basis van uw wensen voor wat
betreft duur en inhoud een maatwerk-offerte voor u opstellen.

Over Aware Online Academy
Algemeen
De Aware Online Academy is een CRKBO (Centraal Register
Kort

Beroepsonderwijs)

gespecialiseerd

in

het

geregistreerd
verzorgen

opleidingsinstituut

van

opleidingen

en

ondersteuning op het gebied van Open Source Intelligence
(OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT).
SPEN-Registeropleiding
De Aware Online Academy is als opleidingsinstituut trots om
u de SPEN-Registeropleiding tot Certified Open Source
Intelligence

Specialist®

te

mogen

aanbieden.

Na

afronding van deze zesdaagse training ontvangt de cursist
een getuigschrift in de vorm van een diploma, ontvangt de
cursist Permanente Educatie (PE) punten en wordt de cursist
ingeschreven in het Abituriëntenregister van het Centrum
voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).
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Tips, Tools & Links
De Aware Online Academy plaatst regelmatig OSINT tips, tools en links op haar website
welke rechercheurs, analisten en onderzoekers kunnen gebruiken in hun eigen onderzoek.
U kunt zich uiteraard ook via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Kennis en ervaring
De Aware Online Academy bezit uitgebreide aantoonbare kennis en ervaring op het gebied
van Open Source Intelligence (OSINT) en Sociale Media Intelligence (SOCMINT).
Medewerkers van de Aware Online Academy houden zich dagelijks bezig met het
bijhouden, leren en ontwikkelen van vaardigheden, methoden en technieken.
Docent
De trainer die deze workshop zal verzorgen is Olivier Cauberghs.
Olivier Cauberghs is een voormalig rechercheur van de Belgische Federale Politie met bijna
15 jaar ervaring: Hij was tevens freelance docent aan de Nationale Politieacademie voor
onder andere preventie en detectie van radicalisering.
Op dit ogenblik is Olivier gastdocent aan de Universitat de Barcelona en is hij lid van de
Advisory Board van het Europese project CounteR. Daarnaast organiseert hij regelmatig
opleidingen aan professionals in de verschillende aspecten van radicalisering.
Als expert wordt Olivier regelmatig gevraagd voor duidingen tijdens reportages voor tv en
krantenartikelen in Europa; Nieuwsuur (Nederland), VRT (België), AFP (Frankrijk), Listin
Diario (Spanje), enzovoorts.
Contact
U kunt contact opnemen met de Academy via:
Aware Online Academy

OSINT Training Center

K.P. van der Mandelelaan 80,

info@aware-online.com

5062 MB, Rotterdam

076 53 29 610
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