
Ter Info is een mobiele website 
gericht op het vergroten van de 
maatschappelijke weerbaarheid 
tegen terrorisme in het primair en 
voortgezet onderwijs.

De mobiele website Ter Info biedt informatie 

en lesmateriaal voor docenten om terrorisme 

op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en 

verbindende manier te bespreken met leerlin-

gen in de klas. Het aangeboden materiaal, 

ontwikkeld door experts in samenspraak met 

onderwijsprofessionals, richt zich op leerlin-

gen met verschillende achtergronden en uit 

verschillende leeftijdsgroepen. Aan de hand 

van actuele artikelen wordt duidelijk: wat is er 

gebeurd, hoe verklaren we dat, en wat betek-

ent het voor de leerlingen zelf?

“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

Pilot Project: 
Terrorisme bespreken in de klas

Utrecht zijn we samen



Wie zijn wij
Ter Info is opgezet ter ondersteuning van 

“Utrecht Zijn We Samen”. Bij het platform zijn 

studenten en docenten van onder meer peda-

gogiek, geschiedenis en informatiekunde 

betrokken, met medewerking van het UU 

wetenschapsknooppunt, en in samenwerking 

met scholen, onderwijsbesturen en andere 

maatschappelijke actoren in Utrecht.

Aanmelden of meer weten? Neem contact 
op met projectleider Ralph Sprenkels via 
r.w.f.g.sprenkels@uu.nl, of kijk op 
https://ter-info.nl

Achtergrond
Onderwijs is een belangrijk onderdeel van 

het actieplan “Utrecht Zijn We Samen” en 

dat is de focus voor Ter Info. Er wordt 

ingezet op een inclusieve aanpak van door 

terrorisme aangewakkerde radicalisering 

en polarisatie. De verschillende manieren 

waarop over terrorisme gedacht en gespro-

ken wordt kan zorgen voor spanningen in 

de klas, als het onderwerp niet op een door-

dachte manier behandeld wordt. Heftige 

gebeurtenissen zoals aanslagen hebben een 

grote impact op de klas, wat de noodzaak 

om over het onderwerp op een pedagogisch 

verantwoorde manier in gesprek te gaan 

versterkt.

Wat biedt Ter Info?
• Een mobiele website met hoogwaardige 

beknopte informatie over terrorisme;

• Praktische ideeën en opdrachten om het 

gesprek met leerlingen aan te gaan;

• Snelle en behulpzame duiding in het geval 

van actuele aan terrorisme gerelateerde 

gebeurtenissen;

• Breed bereik: van bovenbouw primair 

onderwijs tot bovenbouw voortgezet 

onderwijs.

Doe mee!
• Ter Info start vanaf maart 2018 een pilot 

op vijf scholen in Utrecht;

• Het implementeren van Ter Info 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;

• Ter Info breidt haar aanbod snel uit. Ook 

meedoen? Geef je op.
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