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 Beste deelnemer van de 
Masterclass Terrorisme 2018,

Parijs, Manchester, Brussel, Nice, Berlijn, 
Londen, Stockholm en Barcelona. Het zijn mooie 
bestemmingen voor een leuke weekendtrip. Helaas 
zijn het ook steden die in de afgelopen jaren -soms 
meermaals- werden getroffen door een terroristische 
aanslag.  

Hoe kunnen we terroristische aanslagen voorkomen? 
En als het toch gebeurt, hoe moeten we dan 
reageren? In deze Masterclass Terrorisme 2018, 
een driedelige collegereeks, kijken Edwin Bakker en 
Jeanine de Roy van Zuijdewijn met een academische 
bril naar deze vragen. 

Tijdens het eerste college verdiepen we ons in hoe 
het terrorisme zich de laatste 15 jaar heeft ontwikkeld. 
Wie zijn die homegrown terroristen en Syriëgangers? 
En in welke netwerken verkeren ze? 

Ook in Nederland zijn terreurnetwerken blootgelegd 
en potentiële aanslagplegers gepakt. Gelukkig is ons 
land nog niet getroffen door een grote terreuraanslag. 
Is dat toeval of komt het door goed beleid? Tijdens 
het tweede avond staat het anti-terreurbeleid van de 
Nederlandse overheid centraal. Wat doen we goed? 
En wat kan beter? 

Aanslagen hebben veel impact op een samenleving. 
Wat kunnen we leren van de reacties bij recente 
aanslagen? En voor welke valkuilen moeten 
we waken? Dat staat centraal tijdens het derde 
college. We sluiten die avond af met een gesprek 
met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid Dick Schoof en Marcel Gelauff, 
hoofdredacteur van de NOS, over hoe te reageren bij 
een aanslag. 

De Masterclass Terrorisme 2018 is een samenwerking 

van het Haagsch College en het Institute of Security 

and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Dit 
aantekenschrift wordt u aangeboden met dank aan 

Repro van de Kamp.

Over het ISGA

Het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) 
richt zich op interdisciplinair onderzoek en onderwijs 
binnen het internationale wetenschappelijke veld van 
veiligheidsvraagstukken.
Het instituut analyseert en bestudeert deze 
vraagstukken op een samenhangende wijze vanuit 
hun lokale, transnationale en globale impact. Het 
ISGA opereert vanuit Den Haag, het nationaal 
bestuurscentrum en Internationale Stad van Vrede, 
Recht en Veiligheid. 

Onze onderzoeksdomeinen zijn:
- Terrorism and Political Violence
- Physical Violence and Public Order
- Governance of Crises
- Cyber Security Governance
- Diplomacy and Global Affairs
- Intelligence and Security

Over het Haagsch College

Onze eindeloze timelines op social media staan nooit 
stil. Groot en klein nieuws volgt elkaar in razend tempo 
op. Maar wat is het verhaal achter de headlines? 
Voor iedereen die behoefte heeft aan enige context 
bij de dagelijkse stroom aan nieuwsberichten is er het 
Haagsch College. 

Bij het Haagsch College wordt je helemaal bijgepraat 
over een actueel thema. Hoe werkt het ondoorzichtige 
regime van Kim Jung-un? Wat gaat er gebeuren met 
de EU na Brexit? Hoe staat onze economie ervoor? 
Wat wil Poetin bereiken op het wereldtoneel? En 
welke gevolgen heeft de robotisering voor onze 
samenleving?

De belangrijke hoofdrolspelers en de beste analisten 
geven interactieve colleges over de thema’s die 
het nieuws beheersen. Joris Luyendijk, Margriet 
Brandsma, Mathieu Segers, Lodewijk Asscher, Willem 
Post, Mathijs Bouman en vele anderen vertelden 
het afgelopen jaar over uiteenlopende thema’s. Ook 
dit jaar staan er veel colleges op de agenda. Kijk op 
haagschcollege.nl of download onze app voor een 
compleet overzicht.



Agenda Haagsch College

Het Grote Saudi-Arabië College
Nieuwspoort - 26 februari
De robot komt eraan. Maar wat betekent dit voor 
jou als werknemer? En voor onze economie? Met 
enthousiasme en humor neemt econoom Mathijs 
Bouman je mee in de wereld van de robots. Welk 
werk kunnen zij nu al van ons overnemen? En over 10 
jaar? Na eerder uitverkocht Koninklijke Schouwburg in 
Den Haag vertelt Bouman nu in Tivoli welke gevolgen 
de robotisering voor ons heeft. 

Het Grote Bubbel College
Theater DeLaMar - 6 maart
In het Grote Bubbel College breekt Joris Luyendijk 
met zijn eigen comfortabele wereldbeeld.
In een interactief college vol filmpjes en verhalen 
neemt hij je mee naar de momenten waarop zijn 
wereldbeeld in duigen viel. Voorbij de bekende 
verklaringen voor het groeiende populisme houdt 
hij het publiek een spiegel voor en breekt je uit jouw 
comfortzone.

Het Grote Poetin College
Nieuwspoort - 12 maart
Al 18 jaar heerst Vladimir Poetin over Rusland. Na de 
verkiezingen in maart komen daar nog eens 6 jaar bij. 
Wie is de man die Syrië controleert, Europa beangstigt 
en Amerika ontwricht? In het Grote Poetin College 
vertelt journalist en Ruslandkenner Hubert Smeets 
over de opkomst en ambities van de Russische 
president. Is Poetin thuis werkelijk de onaantastbare 
leider? En hoe bang moeten we echt zijn voor 
Russische inmenging in Westerse democratieën? 

Houdt onze site haagschcollege.nl in de gaten voor 
alle komende colleges. We hopen u de volgende keer 
weer te begroeten.



Bij ons leer je de wereld kennen

Meer informatie vind je op
www.professionallearning.nl en
www.csacademy.nl

Volg een leergang voor professionals of executive 

master bij Universiteit Leiden in Den Haag!

   Leergang ‘Terrorisme, Recht en Veiligheid voor Practitioners’ bij 
het Centre for Professional Learning

   Executive master ‘Cyber Security’ bij de Cyber Security Academy

Nog meer weten over  
Terrorisme of Cyber  
Security?



  
Opleidingen ISGA 

Op zowel bachelor- als masterniveau biedt het ISGA 
onderwijsprogramma’s aan. Tevens zijn er minoren, 
wordt er online onderwijs aangeboden en is er 
onderwijs voor professionals.
Researchgroepen leveren waar mogelijk en 
wenselijk een actieve bijdrage aan al het onder ISGA 
ressorterende onderwijs.   

Bachelorprogramma
BSc Security Studies

Masterprogramma’s
-  Advanced MSc International Relations and 

Diplomacy 
- Executive MSc Cyber Security 
- MSc Crisis and Security management

Minoren
- Security, Safety and Justice
- Global Affairs
- Intelligence Studies

Overig onderwijs
- Pre-master Crisis and Security Management
- MOOC Terrorism and Counterterrorism
-  MOOC Security & Safety Challenges in a Globalized 

World
- MOOC Risk in Modern Society
- Leergang Terrorisme, recht en veiligheid

Over de docenten

Edwin Bakker is hoogleraar terrorismestudies 
aan de Universiteit Leiden en sectorhoofd Kennis & 
Onderzoek van de Politieacademie. Hij is tevens fellow 
van de denktank International Centre for Counter-
Terrorism – The Hague. Zijn onderzoeksinteresses 
liggen op het gebied van jihadistisch terrorisme, 
contraterrorismebeleid en de impact van terrorisme 
op politiek en maatschappij. Recente publicaties: 
‘Terrorisme’ [met Jeanine de Roy van Zuijdewijn], 
Amsterdam University Press (2018);  ‘Nederlandse 
jihadisten. Van naïeve idealisten tot geharde 
terroristen’[met Peter Grol], Hollands Diep (2017); 
De Nederlandse jihadist. Typen en rollen binnen de 
jihadistische scene. ‘Justitiële Verkenningen’(2017); 
Beleidsdomein aanpak jihadisme. Een vergelijking 
tussen Nederland, België, Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, het VK en de VS. [met Stef Wittendorp, 
e.a.], ISGA Report (2017).

Jeanine de Roy van Zuijdewijn is 
terrorismeonderzoeker aan the Institute of Security 
and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Ze is ook 
Research Fellow van de denktank International Centre 
for Counter-Terrorism – The Hague. Daarnaast is ze 
board member of the European Expert Network on 
Terrorism Issues (EENeT). Haar onderzoeksinteresses 
liggen op het gebied van foreign fighters, lone actor 
terrorisme de impact van terrorisme op politiek en 
maatschappij. Recente publicaties: ‘Terrorisme’ [met 
Edwin Bakker]; Beleidsdomein aanpak jihadisme. Een 
vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS. [met Stef 
Wittendorp, e.a.], ISGA Report (2017); ‘Terrorism and 
Beyond: Exploring the Fallout of the European Foreign 
Fighter Phenomenon in Syria and Iraq’, Perspectives 
on Terrorism, 2016. 
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HET GROTE  
IRAN COLLEGE
Door Midden-Oostendeskundige Paul Aarts
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HET GROTE  
SAOEDI-ARABIË  
COLLEGE
Door Midden-Oostendeskundige Paul Aarts
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Bent u goed voorbereid op de nieuwe collegeperiode? Wij helpen u graag met onze  
handvatten voor snel en duurzaam succes:

Na de gemeenteraads verkiezingen 
met vernieuwde energie aan de slag?

Meer weten?  
www.berenschot.nl/handvatten-gemeenten

Uw regio op orde: alles 
over regionaal samen-
werken en de regionale 

agenda

Participatie in de 
publieke sector: 

tevreden inwoners en 
een tevreden overheid

Grip op de 
Omgevingswet: wat is 
uw omgevingsvisie?

Integriteit binnen 
uw gemeente: de 
integriteitstoets 

voor (kandidaat-)
wethouders
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YoungTheHague verbindt & inspireert

YoungTheHague is hét  stadsbrede netwerk waar overheid 

en bedrijfsleven samenkomen: een netwerk voor álle young 

professionals in Den Haag. Dankzij YoungTheHague 

kunnen young professionals contacten opdoen buiten hun 

eigen organisatie en een ‘kijkje over de schutting’ nemen. 

Benieuwd welke YoungTheHague evenementen eraan 

komen of wil je zelf actief worden? Check de agenda 

en vacatures op www.youngthehague.nl! 

Ben jij een young professional en woon of werk je in 

Den Haag? Dan wordt het tijd dat je YoungTheHague 

leert kennen!
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BELEEF BOEKEN 
BIJ VAN STOCKUM

AAN HET SPUI
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Aantekeningen Masterclass Terrorisme 



Beeld is in de wereld waarin wĳ leven steeds bepalender. We denken steeds meer in beelden.

We communiceren steeds meer in beelden. Beelden lĳken onze nieuwe woorden.

dpa picture alliance is een beeldbank met meer dan 25 miljoen foto’s. Dagelĳks stromen er

honderden nieuwe foto’s binnen. Foto’s van nu en foto’s van toen. Van over de hele wereld, met

als specialisatie Duitsland. www.picture-alliance.com. Voor uw communicatie en publicaties.

Contact voor Nederland: Edouard van Arem | Strandhuis Communicatie

www.picture-alliance.com | 06 46 13 33 91 | foto@strandhuis-communicatie.nl

DE WERELD
IN BEELDEN
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