
 

 

 

 
 

Utrecht zijn we samen 
De Utrechtse aanpak van polarisatie en radicalisering 
 
 
 

Eerste fase mobile website ‘Ter Info’ afgerond op scholen in Utrecht 
 
“Het is belangrijk om jezelf te blijven als je lesgeeft’, stelde Jamal Ahajjam, 
leraar op het Ithaka (Internationale schakelklassen), tijdens het 
evaluatieseminar van het ‘Ter Info-project’ op 27 juni 2018.  De mobiele 
website ‘Ter Info’ ondersteunt docenten van primair en voortgezet onderwijs 
bij het bespreken van terrorisme in de klas. ‘Ter Info’ is de afgelopen 
maanden uitgebreid getest op vijf verschillende scholen in Utrecht. De pilot 
werd met dit seminar afgesloten in het Universiteitsmuseum te Utrecht. 
Tijdens het seminar blikten de zestig aanwezigen terug op de resultaten van 
de  pilotfase van Ter Info en maakten zij plannen voor de toekomst.  
 
Het seminar bestond uit drie onderdelen: twee panelsessies en een break-out 
sessie. De twee paneldiscussies werden geleid door prof. dr. Beatrice de 
Graaf. Het eerste panel werd bezet door dr. Bjorn Wansink (universitair 
docent Educatie en Pedagogiek), prof. dr. Mariëtte de Haan (hoogleraar 
Educatie en Pedagogiek) en dr. Frans Wiering (universitair hoofddocent 
Informatica). Zij gaven tijdens de panelsessie vanuit hun eigen vakgebied 
uitleg over het begrip multiperspectiviteit en benadrukten hierbij het belang 
van wederzijds begrip tussen gesprekspartners rond controversiële thema’s 
als terrorisme. Gedurende het tweede panel stonden de leraren die gebruik 
hebben gemaakt van Ter Info centraal. Panelisten Fenne van Os (lerares 
Prinses Margrietschool), Marieke Folkers (rector Utrechts Stedelijk 
Gymnasium) en Jamal Ahajjam vertelden hierbij over hoe Ter Info tijdens de 
pilot werd gebruikt op de scholen en onderstreepten de positieve resultaten 
van het project. De leraren stelden dat het noodzakelijk is om bij lastige 
thema’s zoals terrorisme dicht bij jezelf te blijven en om schoolkinderen een 
veilig gevoel te geven. Tijdens de break-out sessie werden de aanwezigen 
ingedeeld in vier groepen en gevraagd naar hun visie over de toekomst van 



  

‘Ter Info’. Hieruit kwam naar voren dat meer inhoudelijke en didactische 
ondersteuning vanuit ‘Ter Info’ gewenst is.  
De bijdrage van de diverse en betrokken deelnemersgroep Leverde deze 
middag veel nuttige inzichten op. 
 
Ter Info 
‘Ter Info’ is een mobiele website die docenten uit het primair en voortgezet 
onderwijs helpt om terrorisme op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en 
verbindende manier te bespreken met leerlingen. De website biedt beknopte 
en evenwichtige informatie en pedagogische handvatten om klassikaal het 
gesprek aan te gaan over dit controversiële onderwerp. Het project is 
opgezet door prof. dr. Beatrice de Graaf, met steun van prof. dr. Micha de 
Winter en prof. dr. Mariëtte de Haan, als bijdrage aan het gemeentelijke 
actieplan ‘Utrecht Zijn We Samen’ en behoort tot de Institutions-hub Security 
in Open Societies.  
 
 
 
 

https://www.uu.nl/medewerkers/BAdeGraaf
https://www.uu.nl/medewerkers/MdeWinter
https://www.uu.nl/medewerkers/MdeWinter
https://www.uu.nl/medewerkers/MdeHaan
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/informatie-voor-professionals/samenleven-welzijn/utrecht-voor-iedereen/actieplan-utrecht-zijn-we-samen/



