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Wat is TerInfo?

• TerInfo helpt docenten in het 
primair-, voortgezet onderwijs 
en het mbo met het 
bespreekbaarmaken van 
terrorisme en politiek geweld 
in de klas. 

• Door het bieden van feitelijke 
kennis, historischecontext en 
pedagogische handvatten, 
draagt TerInfo bij aan de 
weerbaarheid van kinderen 
tenaanzien van terrorisme, 
extremisme en radicalisering. 

• Gevoelige onderwerpen en 
thema’s wordenop een 
inclusieve manier besproken, 
waarbij er aandacht is voor 
meerdere perspectieven.
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Historiserend perspectief



Leerlingen krijgen álles mee



Utrecht, 18 maart 2019







Marjolein Calon, docente Cihan:

“Na het behandelen van de lesstof van TerInfo is Cihan naar 
de kopman van Pegida toegestapt en heeft hem de hand 
gereikt. In plaats van te schreeuwen wilde deze jongere 

luisteren”



Uniek in de wereld

• Kennisinterventie

• Geen programma gericht op wegnemen vooroordelen

• Wetenschappelijke basis (evidence based), zie Theriault 
et al. (2017)

• Bottom up, ipv top-down (RAN EDU Berlin)

• Van 5 naar 65+ scholen (2017-heden)

• Zeer positieve evaluatie gemeente Utrecht



Evaluatie gemeente Utrecht (eind 2019)

“Op grond van het uitgebreide pionierswerk dat 
tot op heden is verricht, zowel inhoudelijk als 
procesmatig, en de kansen die er liggen om met 
verdere ontwikkeling tot meer maatschappelijke 

impact te komen, verdient het ons inziens 
sterke aanbeveling voor 
verantwoordelijken om op de ingeslagen 
weg door te gaan. Er zou verder geëxploreerd 
kunnen worden, met blijvende inachtneming van 

wetenschappelijke kaders op het gebied van 
(effect)evaluatie in bij voorkeur interdisciplinaire 
context, om ‘terrorisme bespreken in de klas’ in 

verdere bloei te zetten.”



Wat is 

terrorisme?

Wanneer?

Waarom?

Waar?

Hoe? Wie?



❖Moeilijk begrip

Kenmerken (volgens de NCTV):

❖Terroristen willen met dreiging en geweld de 

politiek dwingen iets (niet) te besluiten of 
veranderen

❖Angst zaaien

❖Vanuit een ideologisch doel → een bepaald 

idee

Wat is terrorisme?



Is dit terrorisme?

Terroristen plegen 

geweld vanuit een  

ideologisch doel 

(politiek, religieus, etc.)

Plofkraken worden 

gepleegd met een 

praktisch doel: geld 

stelen



Was hij een terrorist?

Terroristen zijn vaak 

‘non-state actors’

Wat Hitler en zijn 

regering deden, heet 

staatsterreur



Soms is het lastig te bepalen of het om 

terrorisme gaat

Het hangt er  

namelijk van af hoe 

je ernaar kijkt



Soms is lastig om te bepalen of het om 

terrorisme gaat
Ze zijn bijvoorbeeld 

zowel terrorist als 

staatsman →

Soms gebruiken landen 

andere maatstaven

Die ook veranderen en 

afhankelijk zijn van 

politieke keuzes
De Iraanse generaal Qassem Soleimani



Vraag 1

Hoe oud is terrorisme?



?



Vraag 2

Is er nu alleen religieus terrorisme?



Een vijfde golf? 

Rechts-

extremistisch 

terrorisme





Aanslag moskee 
Enschede (2016)



Noorwegen 22 juli 2011. 

Welke verhalen hadden de kinderen na de aanslag? 

1. de verhalen die de meeste leerlingen hadden 
geconstrueerd (grotendeels op basis van de media), kon 
hen onvoldoende veiligheid bieden;

2. de verhalen kende een grote mate van fictie, waardoor 
de mate van onzekerheid toenam;

3. leerlingen waren onzeker over de geloofwaardigheid 
van de overgebrachte informatie;

(Jørgensen et al., 2015). 



Kennis van geschiedenis als troost: 

• De verwachting is dat de weerbaarheid tegen negatieve 
emoties kan worden vergroot door studenten feitelijke 
kennis te bieden. Dit maakt het gemakkelijker om 
gebeurtenissen in perspectief te plaatsen, zodat 
angstgevoelens kunnen worden beperkt (Jolls, Sunstein 
& Thaler, 1998; Wansink & de Graaf, 2019).

Bij het bespreken van terrorisme - een politiek beladen 
en normatief onderwerp - zijn kennis en contextkennis 
cruciaal.
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Content +

Relation +

Cool-down Relativism

Counter-narrative Arguments

Patist &Wansink, 2017





Dank! 

• Meer weten? 
www.ter-info.nl

• ter-info@uu.nl

• n.sterkenburg@uu.nl

http://www.ter-info.nl/
mailto:ter-info@uu.nl
mailto:n.sterkenburg@uu.nl

