
 

 

Utrecht zijn we samen 
 
 
 
TerInfo: Terrorisme bespreekbaar  
maken in de klas  
 
 
 
 
 
 
 

 
TerInfo is een mobiele website die docenten 
helpt in het primair-, voortgezet onderwijs 
en het mbo met het bespreekbaar maken 
van terrorisme en politiek geweld in de 
klas. Door het bieden van feitelijke kennis, 
historische context en pedagogische 
handvatten, draagt TerInfo bij aan de 
weerbaarheid van kinderen ten aanzien van 
terrorisme, extremisme en radicalisering. 
Gevoelige onderwerpen en thema’s worden 
op een inclusieve manier besproken, 
waarbij er aandacht is voor meerdere 
perspectieven. 
 
 
De website van TerInfo geeft docenten 
toegang tot multimediaal lesmateriaal. 
Daarnaast organiseert TerInfo op verzoek 
feitelijke, verantwoorde en verbindende 
workshops en lessen over terrorisme en 
politiek geweld. Er zijn zowel workshops 
voor docenten als voor leerlingen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“In crisistijden moeten scholieren kunnen teruggrijpen op 

informatie die correct, rechtstatelijk verantwoord en begrijpelijk is. 

Daarin voorziet dit project.” 
 
Prof. Beatrice de Graaf - Universiteit Utrecht 



 

 

 
Wie zijn wij 
 
Bij het platform zijn studenten en docenten van 
onder meer Pedagogiek, Geschiedenis, Religie- en 
Onderwijswetenschappen en Informatiekunde 
betrokken, met medewerking van het UU 
Wetenschapsknooppunt, Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid en in samenwerking met scholen, 
onderwijsbesturen en andere maatschappelijke 
actoren in Utrecht. Niet alleen zorgt dit voor een 
stevige pedagogische verankering, het stelt het team 
van TerInfo ook in de gelegenheid om de impact te 
kunnen toetsen, optimaal te leren van de praktijk, 
kennis uit te wisselen en het materiaal 
wetenschappelijk te valideren. 
 
 
 
 
Achtergrond 
 
TerInfo is geboren vanuit noodzaak. Hoogleraar 
Internationale Betrekkingen Beatrice de Graaf 
kreeg steeds vaker verzoeken vanuit het basis- 
en voortgezet onderwijs om op scholen te komen 
vertellen over terrorisme. Voor docenten is vaak 
onzichtbaar wat kinderen allemaal weten, 
denken en bespreken over terrorisme. Docenten 
gaven aan weinig kennis over het onderwerp te 
hebben en handelingsverlegenheid te ervaren bij 
het bespreken van het onderwerp.  
 
Vervolgens is TerInfo voortgekomen uit de 
Taskforce Radicalisering en Polarisatie die door 
de gemeente Utrecht in het leven is geroepen in 
het kader van Utrecht Zijn we Samen.   
 
 
 
 

 
Wat biedt Ter Info?   
• TerInfo helpt docenten in het basis- en 
voortgezet onderwijs met het in de klas 
bespreekbaar maken van terrorisme en 
politiek geweld 
 
• Leerlingen leren met TerInfo om actuele 
gebeurtenissen in een historische context te 
plaatsen 

  
• Met TerInfo willen we de weerbaarheid van 
kinderen verhogen tegen extremisme, 
terrorisme en radicalisering 

 
• Dankzij TerInfo kunnen gevoelige thema’s 
op een verbindende manier worden 
besproken, waarbij er aandacht is voor 
meerdere perspectieven 

 
• TerInfo leert leerlingen om kritisch 
(media)berichtgeving over terrorisme te 
duiden 

  
 
 

 
Doe mee! 

 
• Sinds februari 2019 wordt TerInfo op 20 
scholen in en buiten Utrecht gebruikt 
 
• Het implementeren van TerInfo op 
scholen wordt begeleid door een team van 
experts en studenten van de UU 

 
• Docenten geven input en delen 
ervaringen die worden gebruikt om het 
platform te evalueren en te verbeteren 

 
• TerInfo breidt haar aanbod snel uit. Ook 
meedoen of heb je vragen over het 
project? Stuur een mail naar: ter-
info@uu.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


