
 

Project TerInfo van Beatrice de Graaf wint Vertrouwensprijs van € 100.000 van 
de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). 
 
Haarlem, 19 januari 2023 – Het project TerInfo is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer 
Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen (KHMW). Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief 
dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt.  

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door faculteitshoogleraar 
geschiedenis van de internationale betrekkingen Beatrice de Graaf en geleid door een 
interdisciplinair team met o.a. expert pedagogiek Bjorn Wansink en projectleider Maxine 
Herinx, om scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van terrorisme, politiek geweld en 
disruptieve momenten. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van leerlingen. Het 
materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het primair en voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Weerbaarheid 
TerInfo biedt docenten achtergrondinformatie en kant-en-klaar lesmateriaal aan waarmee zij 
hun leerlingen wegwijs kunnen maken in disruptief nieuws. Leerlingen krijgen veel mee van 
disruptief nieuws en hebben daar duiding en context bij nodig. TerInfo biedt dit in de vorm van 
een objectief, historisch feitenkader en de nodige pedagogische handvatten. Hierdoor ontstaat 
een veilige omgeving waarin leerlingen beter inzicht krijgen in de complexiteit van dergelijk 
nieuws en waardoor zij een grotere weerbaarheid ontwikkelen tegen polarisatie, radicalisering 
en extremisme. 

Vertrouwen 
De jury is onder de indruk van de kwaliteit van het ontwikkelde lesmateriaal en de snelheid 
waarmee vanuit TerInfo wordt ingespeeld op de actualiteit, zoals de ontwikkelde lesbrief na het 
uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari 2022. Wetenschappelijke effecten van de 
interventies via scholen laten bemoedigende eerste resultaten zien ten aanzien van de emoties 
en attitudes van de leerlingen. TerInfo levert, aldus de jury, een concrete en zowel op de korte 
als lange termijn gerichte bijdrage aan versterking van het vertrouwen in onze samenleving. 

Kroon op het werk 
‘Het winnen van deze prijs voelt als de kroon op ons werk van de afgelopen jaren, en 
tegelijkertijd als blijk van vertrouwen in onze toekomstvisie en -plannen!’ aldus Herinx. ‘Met dit 
prijzengeld kan TerInfo verder groeien en nog meer scholen in Nederland bedienen, meer 
actuele thema’s belichten, ons onderzoek voortzetten en uitbreiden en de resultaten delen met 
de doelgroep waar we het allemaal voor doen: de scholen.’ 



 

Meer informatie: Saskia van Manen, secretaris@khmw.nl, 023 532 1773 / 06 270 120 89 
Prijsuitreiking: Maandag 23 januari 2023, 17.00-18.50 uur. 

Programma: https://khmw.nl/events/jan-brouwer-conferentie-en-uitreiking-
vertrouwensprijs/ 
 
 
 

Over de Brouwer Vertrouwensprijs 
De Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is bestemd voor 
een project dat binnen Nederland de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij 
wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de 
mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. De Prijs is voor een periode van tien jaar mogelijk gemaakt door een 
familieschenking aan het Jan Brouwer Fonds. https://khmw.nl/vertrouwensprijs/ 
 
Over de KHMW 
De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig. De activiteiten van de KHMW omvatten 
onder andere het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren 
van lezingen en conferenties. De KHMW beheert daarnaast diverse fondsen en zelfstandige stichtingen. De 
maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis te Haarlem. https://khmw.nl/ 
 
Over TerInfo: https://ter-info.nl/ 
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