
 

Kom jij stage lopen bij TerInfo? 

 
Weet jij alles over terrorisme, politiek geweld en heftige, actuele gebeurtenissen? Kun jij goed 
schrijven? Lijkt het je leuk om les te geven aan leerlingen? Dan is een stage bij TerInfo echt iets 
voor jou!  
 
Door sociale media en globalisering worden kinderen steeds jonger geconfronteerd met 
beelden van terrorisme en politiek gemotiveerd geweld. Deze onderwerpen vinden hun weg 
naar het klaslokaal en moeten daar goed besproken worden. TerInfo is bedoeld om docenten (in 
het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs) te ondersteunen bij het bespreken 
van terrorisme, politiek geweld en andere heftige gebeurtenissen in de klas. Door het bieden 
van historische context, pedagogische handvatten én met de nadruk op het ontwikkelen van 
kritische denkvaardigheden draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van jongeren in een 
invloedrijke fase van hun leven.  
 
Wat doet TerInfo? 
TerInfo is een interdisciplinair universitair project dat is opgericht door prof. dr. Beatrice de 
Graaf. UU-experts vanuit Geschiedenis, Informatiewetenschappen, Onderwijskunde, 
Religiewetenschappen, Psychologie, Rechtsgeleerdheid, Pedagogiek en Bestuurskunde zijn 
betrokken bij het project.  

• TerInfo helpt docenten in het PO, VO en mbo met het in de klas bespreekbaar maken 
van terrorisme, politiek geweld en grote, disruptieve gebeurtenissen. Leerlingen leren 
via TerInfo om actuele gebeurtenissen in een historische context te plaatsen.  

• Met TerInfo willen we de weerbaarheid van kinderen en jongeren 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. 

Werkzaamheden 
TerInfo biedt één parttime stageplaats voor een (bij voorkeur master-) student op het snijvlak 
van geschiedenis, religiewetenschappen, onderwijskunde, pedagogiek, psychologie, 
communicatie of bestuurskunde.  
 
Als stagiair help je op verschillende manieren mee aan de verdere ontwikkeling van het 
kennisplatform:  

1. Onderzoek doen naar wat leerlingen denken, bespreken en voelen m.b.t. terrorisme en 
de effecten van het lesmateriaal van TerInfo. Ook is er ruimte om je eigen onderzoek te 
doen binnen de kaders van TerInfo.  

2. Het ontwikkelen van multimediale lessen en het geven van workshops op de ruim 270 
deelnemende scholen.  



 

3. Assisteren bij de uitvoering van het project, inclusief het onderhouden van contact met 
deelnemende scholen en andere relevante belanghebbenden.  

4. Organiseren van verschillende evenementen.  
5. Bijdragen aan de bruikbaarheid van de website en de volledige organisatie van het 

project.  
6. Meedenken en -schrijven aan de maandelijkse nieuwsbrief, om onze achterban op de 

hoogte te houden van onze activiteiten.  

Bij TerInfo is er veel ruimte voor je eigen inbreng en expertise. We horen dan ook heel graag 
wat jij zou kunnen bijdragen aan het project!  
 
De stage vereist een tijdsinvestering van (7,5 of) 15 ECTS en vindt in overleg plaats tussen half 
augustus/begin september 2022 en januari 2023. Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal 
is een vereiste.  
 
Interesse? 
Heb je interesse in een stageplek bij TerInfo en wil je solliciteren? Stuur dan je CV en 
motivatiebrief (maximaal 1 A4) naar ter-info@uu.nl. De deadline voor de aanmelding is 13 juni 
2022. De sollicitatiegesprekken vinden (digitaal) in de week van 20 juni plaats. Een 
schrijfopdracht kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
 
Voor meer informatie over TerInfo, zie https://ter-info.nl. Heb je nog vragen naar aanleiding van 
deze vacature? Mail of bel ons op ter-info@uu.nl of 030 253 60 33. 
 


