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Mijn naam is René van Liesdonk 

en ik ben medeoprichter van 

kinderinternet de Surfsleutel. 

Samen met een heel team werk ik 

naast mijn bedrijf in Opleidingen 

en Trainingen heel hard aan 

kinderinternet de Surfsleutel  om 

er de beste “Edu-Fun” website van 

Nederland te maken. Als je wilt weten 

wie er nog meer in ons team zitten,  
wij stellen ons verderop in dit boekje 

voor of kijk op www.surfsleutel.net . 

Met het uitgeven van dit boekje 
hopen we de naamsbekendheid 

van kinderinternet de Surfsleutel 

te vergroten . Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen op een 
kindvriendelijke manier met het 

internet kennismaken. De Surfsleutel 

is een website vol links en games, 
vrij van discriminatie, racisme, porno, 
overtrokken geweld en veel frontale 

reclame. Vanzelfsprekend moeten de 

gelinkte webpagina’s passen binnen 

de online belevingswereld van 

kinderen en gebruiksvriendelijk zijn 

van opzet. Op de Surfsleutel kunnen 

kinderen zonder gedoe vinden wat 

interessant is voor school en thuis.

Met ruim 5000 weblinks en steeds 

meer eigen content is de Surfsleutel 

uniek in haar soort. De Surfsleutel 

richt zich op kinderen tussen de 4 en 

14 jaar, maar www.surfsleutel.nl

is voor iedereen vrij en kosteloos 

beschikbaar. 

Deze uitgave gaat echter niet alleen 

over de Surfsleutel. Er komt ook een 

bassischool uit Gorinchem aan het 

woord over hun visie op het inrichten 

van internetgebruik op school en hoe 

ze dit veilig en verantwoord doen.
Ook steekt KEii leerkrachten in het 
basisonderwijs de helpende hand toe 

om ICT-op-school direct toe te passen 

in de lesgroepen. Verder nog  een 
artikel over veiliger internetgebruik 
door kinderen en geven we tips wat 

ouders hiermee kunnen.

Ik wens jullie veel zinvol leesplezier en 

tot ziens op www.surfsleutel.nl .

René van Liesdonk
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Ongeveer 15 jaar geleden werd 

internet door slechts 1% van de 

Nederlandse bevolking gebruikt. In 

2005 zegt slechts 1% van alle 16-25 

jarigen nog nooit gebruik te hebben 

gemaakt van het internet (Bron 

Trendbox). Nu, jaren later, gebruikt 

98% van de kinderen de online 

mogelijkheden van het internet. 

Thuis, bij vriendjes en vriendinnetjes, 

op school, in bibliotheken, etc. Overal 

staan snelle multimediacomputers 

met internetverbindingen. 

Het is onze plicht als volwassenen 

om naast het beschikbaar stellen van 

internet, met name aan jonge kinderen, 
mogelijkheden aan te reiken waarmee 

ze veilig en verantwoord met het 

internet kunnen omgaan.

Het bovenstaande zette zo’n 
8 jaar geleden ons, twee 

ondernemersechtparen, René en 

Sonja van Liesdonk en Walter en Paula 
Lagerwerf,  aan het denken. Op dat 
moment hadden we jonge kinderen 

die net belangstelling voor computers 

en internet begonnen te krijgen. 

Deze belangstelling wilden we aan 

de ene kant graag stimuleren, maar 

aan de andere kant moest de digitale 

ontdekkingsreis wel zo veilig mogelijk 

plaatsvinden. We besloten om vanuit 

onze bestaande ondernemingen: 

Rensson Opleidingen en Trainingen 

BV en PWLA Advies en Ondersteuning 

V.O.F. te gaan werken aan die veilige 

speelplaats voor kinderen op internet. 

Gedurende een aantal jaren zijn 

er op die manier internetleer- en 

speelomgevingen ontwikkeld 

om ouders, leerkrachten en 

andere professionele opvoeders 

gereedschappen in handen te geven 

om kinderen te ondersteunen, 

helpen en begeleiden bij hun 
ontdekkingsreis op internet. 

Kinderinternet De Surfsleutel is 

daarvan het meest succesvolle 
en aansprekende resultaat. 
De Surfsleutel is een website 

waarbinnen ruim 5000 creatieve, 

ontspannende en educatieve 
webpagina’s zijn opgenomen 
die door onze webredactie 

op dagelijkse basis up to date 

worden gehouden. Een duidelijke 

“Kinderen hebben recht op een veilige speelplaats op internet”.

Als die er niet is moet deze gecreëerd worden.
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indeling in leeftijdscategorieën 

en rubrieken garandeert de 

gebruiksvriendelijkheid van de 

Surfsleutel.

Na een aantal jaren naast onze 

andere werkzaamheden bezig te zijn 

geweest met de ontwikkeling van 

en onderzoek naar sterk internet-

gereedschap voor kinderen tot 

en met 14 jaar hebben we in 2009 

World Child Web opgericht. Vanuit 

deze organisatie werden scholen, 

instanties, ondernemingen en 

gezinnen internet gereedschap 

aangeboden om kinderen en 
jongeren te helpen en begeleiden bij 

hun stappen op de digitale snelweg. 

In die periode is ook de webredactie 
van de Surfsleutel uitgebreid met 

twee jonge dames en werken we 

nauw samen met diverse bedrijven, 
die maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een warm hart toe 

dragen.

Nu we echter een aantal jaren 

verder zijn, blijkt dat we een heel 

mooi pakket producten hebben 

ontwikkeld, maar dat het op de 

markt brengen van deze producten 

meer tijd kost dan we verwacht 

hadden en dat de tijd en energie 

die we hier in moeten steken ten 

koste gaat van hetgeen voor ons het 

allerbelangrijkste is nl: Kinderinternet 

de Surfsleutel.

Om die reden hebben we besloten 

om World Child Web voorlopig in de 

koelkast te zetten en ons met name 

te richten op de Surfsleutel en de 

Surfsleutel Browser (een veiligere 

“schil” waarbinnen de Surfsleutel en 

andere kindvriendelijke websites 
gebruikt kunnen worden). Het zorgen 
voor landelijke naamsbekendheid 

voor Kinderinternet de Surfsleutel 

moet onze prioriteit hebben. Vandaar 
onze keuze om als organisatie 
verder te gaan onder de naam 

die heel Nederland zou moeten 

kennen: “SURFSLEUTEL”. Binnen deze 
organisatie kunnen we onze kennis 
en creativiteit volop benutten om 

deze producten nog beter te maken 

en verder uit te bouwen.

René en Sonja PaulaWalter
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Een heel belangrijk onderdeel van de Surfsleutel is de knop “Goede of Foute 

link”. De inhoud van de Surfsleutel wordt voortdurend onderhouden door een 

deskundige webredactie. Wij vinden het echter heel belangrijk dat ook de 

gebruikers hieraan een bijdrage kunnen leveren. Door middel van een klik op 

Surfi e kan direct een goede nieuwe link worden doorgegeven aan de redactie. 

Ook een link naar een website die bijvoorbeeld door veranderingen van de 

eigenaar nu foute inhoud bevat, kan via deze weg worden gemeld, waarna de 

webredactie meteen in actie komt.
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De Surfsleutel is een gratis website 

waarbinnen ruim 5000 creatieve, 

ontspannende en educatieve 

webpagina’s zijn opgenomen. De 

site is bedoeld voor kinderen in 

het primair onderwijs en speciaal 

onderwijs tot ongeveer 14 jaar. 

Zij moet een zo veilig mogelijke, 

kindvriendelijke speelomgeving 

op internet bieden met educatieve 

mogelijkheden. Deze internet 

omgeving moet voor iedereen 

kosteloos en vrij toegankelijk zijn.  De 

lay-out van de Surfsleutel is uitermate 

uitnodigend voor kinderen. De 

content zorgt een verscheidenheid in 

gebruiksmogelijkheden. Zo benutten 

veel kinderen de Surfsleutel bij 

weekprojecten, groepsopdrachten en 

spreekbeurten.

Het spreekt voor zich dat voor 
een dergelijke website een goede 

webredactie meer dan noodzakelijk 

is. De Surfsleutel webredactie zorgt 
er hierbij niet alleen voor dat de site 
op dagelijkse basis up to date wordt 

gehouden, maar er wordt ook een 

groot aantal inhoudelijke criteria 
gecheckt. De Surfsleutel moet nl een 
website vol links en games zijn, maar 

ook vrij van discriminatie, racisme, 

porno, overtrokken geweld en veel 
frontale reclame.
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Vanzelfsprekend moeten de gelinkte 

sites passen binnen de online 

belevingswereld van kinderen en 

gebruiksvriendelijk zijn van opzet.

Om dit alles op een goede manier 

te kunnen doen is er in de eerste 

plaats veel handwerk nodig. Alle 

linken in de Surfsleutel worden op 

regelmatige basis gecontroleerd om 

te zien of ze nog werken. Daarnaast 

worden steekproeven genomen om 

te bekijken of websites nog steeds 

passen binnen de strakke criteria 

van de Surfsleutel. Websites hebben 

immers een veranderende content en 

het gebeurt regelmatig dat sites die 

eerst binnen de Surfsleutel passen 

een weg inslaan die niet meer met 

onze eisen overeenkomt. Uiteindelijk 

probeert de redactie zo snel mogelijk 

nieuwe linken te zoeken wanneer 

bepaalde websites niet meer voldoen 

of linken niet meer werken. 

Gelukkig hoeft de redactie dit werk 

niet helemaal alleen te doen. De 
Surfsleutel biedt ook de gebruikers 
de mogelijkheid om leuke nieuwe 

linken te melden of om eventuele 

foute sites door te geven. Door 
op Surfi e te klikken, wordt er een 
nieuw schermpje getoond waar 

een “goede of foute link” kan 

worden aangegeven, waarna deze 
direct naar de Surfsleutel redactie 
wordt gestuurd. Uiteraard wordt er 

dan direct door de redactie actie 

ondernomen!

De Surfsleutel is gestart als portal 

maar wil uiteindelijk zoveel mogelijk 

eigen content pagina’s gaan brengen. 

Hiermee zijn links naar externe 

websites niet altijd meer nodig en 

kan op deze manier de inhoud van 

de Surfsleutel nog kindvriendelijker 

gemaakt worden. Om deze reden 

houdt de redactie zich ook steeds 

meer bezig met het bedenken van 

onderwerpen voor  rubrieken en het 

maken van eigen content pagina’s 

over allerlei onderwerpen voor deze 

rubrieken.

Daarnaast worden bijvoorbeeld 
ook actuele gebeurtenissen onder 

de aandacht gebracht via de 

homepage waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de 
leeftijdsgroepen. Ook de banners met 

spreuken op de Surfsleutel worden 

steeds vernieuwd. We hopen dat deze 
banners tot gesprekken zullen leiden 
over het gebruik van internet in de 

klas of thuis.
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De terugkoppeling van onze 

gebruikers laat zien dat deze banners 

bijzonder worden gewaardeerd.

Ook richting onze sponsors speelt de 

redactie een belangrijke rol. Zij maken 

de banners van sponsors in order op 

de Surfsleutel en plaatsen ze in de 

juiste rubrieken. Ook verzorgen zij de 

contacten met sponsors die prijzen 

voor prijsvragen ter beschikking 

willen stellen en zorgen ervoor dat de 

prijsvraag op de Surfsleutel komt.

Tenslotte is er één activiteit waar de 

redactie zich de laatste tijd steeds 

meer mee vermaakt: het bedenken 

en uitvoeren van allerlei knutsels 

meestal passend bij een bepaald 

thema.

Op de Surfsleutel kun je vele 

voorbeelden vinden van knutsels, 

die zij intussen gemaakt hebben en 

uiteraard een volledige beschrijving 

om zelf de knutsel na te maken. Ook 

hebben we op één van de volgende 

pagina’s van dit boekje een leuke 

knutsel geplaatst.

U ziet, de redactie van de Surfsleutel 

is de spin in het web en de drijvende 

kracht achter een mooie, eigentijdse 

en aantrekkelijke website!

Evelyne en Marlyke met geknutselde maskers
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Daar waar met kinderen gewerkt 

en geleefd wordt, biedt Surfsleutel 

een kindvriendelijk en verantwoord 
internet. Surfsleutel heeft 
internetleer- en speelomgevingen 

ontwikkeld om ouders, leerkrachten 

en andere professionele opvoeders 
gereedschappen in handen te geven 
om kinderen te ondersteunen, 

helpen en begeleiden bij hun 

ontdekkingsreis op internet.

Een ‘zwakke schakel’ bij het 
internetgebruik is echter de 

toegepaste browser, bv. Microsoft 

Explorer, Mozilla Firefox of Google 

Chrome. Deze staat immers toe 

dat via de adresbalk andere sites 

worden geopend of via Ctrl-N een 
nieuw venster wordt geopend. 
Verder kun je vanuit de browser 

afdrukken, snelkoppelingen 

maken, afbeeldingen opslaan of als 
bureaublad instellen, etc. Dit zijn 
zaken die u wellicht niet wenselijk 

acht en die alleen met moeite en veel 

technische kennis zijn af te schermen. 
Bovendien is een standaard browser 
ook niet voor kinderen gemaakt en 

in dat opzicht dus niet altijd even 

gebruikersvriendelijk.
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Om deze redenen hebben we 

een eigen browser ontwikkeld: de 

Surfsleutel Browser.

De browser heeft een eigen 

werkbalk, waarbij het niet meer 

mogelijk is om buiten de browser 

direct naar andere websites te gaan. 

In de Surfsleutel browser plaatst u 

eenvoudig alleen de websites die 

u wel geschikt acht voor gebruik 

door de kinderen die onder uw 

verantwoordelijkheid vallen.

De Surfsleutel Browser kunt u 

eenvoudig bij ons downloaden 

via http://www.surfsleutel.net/

producten/surfsleutel-browser/ 

(11,0Mb) en op uw eigen systeem 

installeren. Een uitgebreide 

beschrijving over de installatie en het 

gebruik van de Surfsleutel Browser 

kunt u hier ook vinden.

Wij vragen u een eenmalige kleine 

administratieve bijdrage van €12,95 

voor het gebruik van de Surfsleutel 

Browser.

Hoe ben je zelf met deze website in 
aanraking gekomen?

Een zakenpartner van destijds 

had een website speciaal voor 
kinderen ontwikkeld en wilde hem 
van de hand doen. Het sprak mij 

erg aan om kinderen in hun eigen 

belevingswereld op het internet bezig 

te kunnen laten zijn en dus hebben 

we de Surfsleutel overgenomen.

Intussen is er veel gesleuteld en 
opgeknapt, ook aan de techniek 

achter de website. In juni 2010 heeft 

de hele website een facelift gehad  en 
is ze  helemaal vernieuwd alleen de 
naam is gebleven.

www.surfsleutel.nl wordt kosteloos door een 

gedreven team redactieleden onderhouden. In 
dit korte interview laten we René van Liesdonk aan 
het woord, één van de initiatiefnemers.

n

k

n

k aan 

Zijn internet vrienden wel ECHTE vrienden?
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Tegenwoordig is het bezoekersaantal 

van een website erg van belang voor 

adverteerders en sponsoren. Hoe is dat 

bij De Surfsleutel?

Onze naamsbekendheid groeit 

te langzaam naar onze zin. Alle 

schaarse middelen die we hebben 

zijn tot nog toe besteed aan 

ontwikkeling van het product en 

niet aan reclame en advertenties. 

De website is ingelijfd door twee 

ondernemingen, die dit fi nancieel 

en operationeel mogelijk maken. 

Om naar buiten te kunnen treden, 

de site te kunnen onderhouden 

en steeds weer vernieuwen is geld 

nodig. De adverteerders liggen 

niet voor het oprapen en vragen 

om bezoekersaantallen. Wij vinden 

echter dat dit niet de belangrijkste 

beweegreden moet zijn voor 

een sponsor. Wij hopen dat zij 

ons ondersteunen omdat zij het 
belangrijk vinden dat kinderen in 

een kindvriendelijker omgeving op 

internet kunnen spelen. Bovendien 
moeten adverteerders en hun 
uitingen op de website bij de 

identiteit van de Surfsleutel passen. 

We zijn daar erg kritisch in.

Hoeveel mensen zijn er eigenlijk mee 

bezig?

Ons projectteam en redactie bestaat 

uit 6 mensen, maar ik moet zeggen 

dat er even zoveel externen aan de 

Surfsleutel werken. Gelukkig dragen 

meerdere bedrijven en instellingen 

ons initiatief een warm hart toe, 

zodat er vaak tegen een gereduceerd 

tarief aan de Surfsleutel gewerkt kan 

worden.

We kunnen dus nog wel een tijdje op de 

Surfsleutel rekenen?

De Surfsleutel staat nu ruim 6 jaar 

onder onze regie en het gebruik 

neemt nog steeds toe. We zijn 

nu pas gestart met acties zoals 

deze brochure om landelijke 

naamsbekendheid op te bouwen. 

Er zijn nog zoveel wensen en 

mogelijkheden om de Surfsleutel te 

optimaliseren; het blijft een prachtig 
doorlopend project.  

René, bedankt voor je tijd en 

openhartigheid. 

Graag gedaan.

FREE is niet altijd GRATIS !!!
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Nieuwe media, nieuwe technologieën 

ze doen razendsnel hun intrede. Het 

ene product is nog maar net op de 
markt en wordt alweer ingehaald 
door een ander. Wat betekent dat 

voor onze kinderen en de manier 

waarop ze kunnen leren? Hoe zorgen 
we dat ze zich staande kunnen 
houden in deze wereld waarop ze 

voortdurend blootgesteld worden 

aan meer en meer informatie. 
Hoe leren we ze keuzes maken en 

hun weg veilig te vinden op het 
wereldwijde web, hoe maken we ze 
wijs met media ofwel mediawijs?

 

Iedereen is het erover eens 
dat er aandacht moet zijn voor 
mediawijsheid, het belang ervan is 

voor scholen en opvoeders zeker 

duidelijk. We hebben de opdracht 
gekregen kinderen mediawijs te 
maken, maar hoe doe je dat en wie 

doet dat?
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In mijn dagelijks werk als 

schoolbegeleider merk ik regelmatig 

dat niemand zich echt eigenaar voelt 

van dit onderwerp. Ouders gaan er 

vaak vanuit dat hun kinderen dit wel 

op school zullen leren. Schoolteams 

hebben de verwachting dat het thuis 

wel aangepakt wordt. Niet zelden 

gebeurt er in de praktijk echter te 

weinig, met gevolgen waarvan we 

allen voorbeelden kennen. Mijn 

overtuiging is dat het ontwikkelen 

van mediawijsheid bij uitstek een 

onderwerp is waar ouders, leerlingen 

en school de handen ineen moeten 

slaan. Echt eff ectief aan de slag met 

mediawijsheid is alleen op deze 

manier te realiseren. Kinderen komen 

immers zowel thuis als op school in 

aanraking met media en het is prettig 

als hun opvoeders ze dan op een 

herkenbare wijze begeleiden.

Op veel scholen is 
aandacht voor de techniek 

aspecten aanwezig. 

Leerlingen leren met 
computers werken door 
bijvoorbeeld werkstukken 

en presentaties te maken,  maar 

mediawijsheid gaat verder dan dat.

Ook aan sociale vaardigheden 
wordt gewerkt. Helaas wordt niet 

vaak de relatie gelegd met sociale 

vaardigheden die je nodig hebt als je 

online gaat.

Het begrip mediawijsheid, wat betekent 

het precies? 

Volgens het Wikiwoordenboek 

is mediawijsheid: ‘Het geheel 

van kennis, vaardigheden en 

ingesteldheid betreff ende media.’ 

Dit is een ruime defi niëring, dat 

maakt het lastig voor zowel ouders als 

professionals om daar een vertaling 

van te maken naar concreet handelen. 

Om een start te kunnen maken is het 

aan te bevelen om met elkaar een 

visie te formuleren. Wat verstaan wij 

onder mediawijsheid? Ook leerlingen 

kunnen hier een bijdrage aan leveren, 

je kunt bovenbouwleerlingen en VO 

leerlingen ook goed betrekken in 

deze fase. Wat betekenen media voor 

hen? Welke vragen hebben ze? Wat 

vinden ze lastig? 

Een hulpmiddel bij het in kaart 

brengen van de verschillende 
aspecten van mediawijsheid is de 
cirkel hiernaast. Je noemt iemand 

mediawijs als er een gelijke verdeling 

is over de vier aspecten van 
mediawijsheid, zodat deze in balans 
zijn. 
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De Mediawijsheidcirkel in de ideale 

verhouding.

Creativiteit: inzetten van media voor 

expressie, innovatie en 

productie. 

Analyse: zelfstandig kunnen 

interpreteren van 

mediaboodschappen. 

Refl ectie: bewustzijn van je eigen 

houding en gedrag bij 

het gebruik van media. 

Techniek: beheersen van 

technische 

computervaardigheden

Bron: Handboek mediawijsheid,
 mijn kind online, sept 2010 

Je kunt starten met het gezamenlijk 

in beeld brengen van de huidige 

situatie en zult dus een eigen cirkel 
krijgen waarbij het zeer waarschijnlijk 
is dat niet alle gedeelten even groot 

zullen zijn. 

Zodra je de huidige situatie in beeld 

hebt kun je gaan formuleren welke 
situatie gewenst is voor de leerlingen, 

de ouders en het team en van een 

betreff ende school. Ook daarvoor 

kun je gebruik maken van deze 

cirkel. Formuleer per onderdeel van 

de cirkel concrete activiteiten en 

doelen. Het kan handig zijn om een 

cirkel per bouw te maken en ervoor 

te kiezen dat bepaalde doelen in 

de onderbouw en andere meer in 

de bovenbouw aan bod komen. 

Het is ook mogelijk dat de school 

zich sterk wil profi leren met een 

onderwijsconcept met veel ruimte 

voor creativiteit van de leerlingen, 

dan kan het zijn dat er bewust wordt 

gekozen voor een cirkel met een 

grotere plek voor creativiteit. Het 

gaat erom dat je je bewust bent van 

het belang van de vier verschillende 

mediawijsheidsgebieden.

De cirkel is een handig instrument 

om met elkaar in gesprek te raken 

en blijven over het brede begrip 

mediawijsheid. Als je helder hebt 
welke doelen je gezamenlijk wilt 
nastreven ga je hierover verder 

afspraken maken. Als je een bepaald 

doel gesteld hebt, geef dan ook 
aan wie het gaat doen en op welke 
manier. Beschrijf de doelen zo helder 

en concreet mogelijk. Bespreek met 

elkaar welke kennis en vaardigheden 
nodig zijn van professionals en 
ouders om de doelen te kunnen 

realiseren en maak een stappenplan 

zodat je naar je gewenste situatie toe 

kunt gaan werken.

C A

R T
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Mediawijsheid ontwikkelen bij 

kinderen is wat mij betreft geen 

keuze maar een plicht. Zoals we 

onze kinderen helpen bij het leren 

fi etsen, door meterslang met ze 

mee te rennen, zijwieltjes te beves-

tigen, te waarschuwen, voor te doen 

en te coachen om een verstandig 

verkeersdeelnemer te zijn, 

zo zullen we ook onze 

kinderen moeten helpen bij 

het mediawijs leren func-

tioneren. Biedt ook ruimte 

om kinderen zelf te laten 

ontdekken, schaafwondjes 

kunnen wel eens meer leer-

eff ect hebben dan steeds 

opgevangen worden en 

beschermd worden voor de 

val. Ben ook realistisch, het 

is onmogelijk om aan alle 

lantaarnpalen en bomen 

kussens te binden, hoe 

graag je dit wellicht ook zou 

willen. Het leren fi etsen is een proces 
wat voor ieder kind een unieke leer-
route kent en wat zich meestal in de 

thuissituatie voltrekt.

Mediawijs leren bewegen op het 

internet hoort naar mijn idee zowel 

thuis als op school een plek te 

krijgen en doordat media zo aan 

ontwikkeling onderhevig zijn is 

het een onderwerp dat regelmatig 

onderwerp van gesprek zou moeten 

zijn en blijven tussen ouders, 

leerlingen en professionals. Daar waar 
ouders, school en kinderen samen 

werken aan mediawijsheid, worden 

grote en belangrijke stappen gezet.

Michelle Clement

Onderwijsbegeleider bij KEii

@keiionderwijs | www.keii.nl
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Kinderinternet de Surfsleutel 

werkt samen met een groot aantal 

bedrijven, die veel waarde hechten 

aan Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Vanuit die gedachte 

dragen zij de Surfsleutel een warm 

hart toe. Zij ondersteunen de 

Surfsleutel op veel  verschillende 

manieren, soms in de vorm van een 

fi nanciële bijdrage als sponsor, soms 

leveren ze ons teksten aan die op 

de Surfsleutel gebruikt kan worden. 

In andere gevallen stellen ze ons 
producten ter beschikking die wij 

mogen inzetten om iets leuks te 

doen voor onze gebruikers. Hierbij 
gaat het vaak om toegangskaartjes 

voor bijvoorbeeld kinderfi lms  of 

attractieparken, maar ook boeken 

en andere leuke cadeautjes komen 

voorbij.

Natuurlijk hebben wij gezocht naar 

een leuke en ook eerlijke manier om 

dit alles onder onze gebruikers te 

verdelen en dit heeft er toe geleid 

dat we regelmatige leuke prijsvragen 

plaatsen op de voorpagina van de 

Surfsleutel.

Je ziet de prijsvraag in de vorm 

van een bewegend plaatje op de 
Homepage waarin de prijsvraag 
wordt aangekondigd. Als je  op dit 

plaatje klikt krijg je prijsvraag te 
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zien en zie je ook wat je kan winnen. 

De prijsvraag is niet al te moeilijk 

te beantwoorden. Als je goed 

rondkijkt op de Surfsleutel vind je 

het antwoord zo. Je mag zo vaak 

insturen als je wilt om je winkansen 

zo groot mogelijk te maken. Uiteraard 

worden de gegevens die je invult bij 

de prijsvraag alleen gebruikt voor het 

toezenden van de prijzen en worden 

ze zeker niet aan derden verstrekt. 

Vraag wel altijd eerst aan je ouders of 

je mee mag doen met de prijsvraag!

Alles bij elkaar is het dus heel 

belangrijk om de voorpagina van de 

Surfsleutel in de gaten te houden 

om te zien of er een prijsvraag is 

geplaatst en dan zo snel mogelijk 

jouw antwoord in te sturen. Zo zie 

je maar:  de Surfsleutel is niet alleen 

de leukste” Edu-Fun” website van 

Nederland, je kunt er ook nog eens de 

leukste prijzen winnen!
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Wat een ongelofelijke mogelijkheden 

biedt internet om “de wereld in te 

stappen”. Met behulp van PC, laptop, 

IPod, tablet en mobiele telefoon 

gaan onze kinderen op een digitale 

ontdekkingsreis, die zijn weerga niet 

kent.

Volwassenen houden de kids niet of 

nauwelijks bij. Jaren geleden al werd 

geroepen dat onze kinderen ons er al 

lang uitgesurft hebben. Surfen doen 

ze nog steeds, maar online gamen 

en sociale media als Facebook en 

Twitter en het bloggen zijn mateloos 

populair.

Onze kinderen stappen zo de 

digitale wereld in, maar halen deze 

ook ons huis binnen. Wat zijn dan 

de kansen en bedreigingen en hoe 

behoeden we onze kinderen voor de 

schaduwzijde van internet, terwijl we 

ze niet echt kunnen bijhouden.

Een paar voorbeelden:

Online gamen vinden erg veel 

kinderen leuk. We schrikken dan vaak 
van het enorme geweld binnen deze 
games. Actie oké, maar overtrokken 

geweld? Je kunt dit natuurlijk 

verbieden! Maar goed, naar ons zelf 
kijkend op die leeftijd: “wat je verbied, 
doen ze zeker niet”. Wat we als ouders 

vaak vergeten te vragen is wat er zo 

leuk is aan een bepaalde game. Als 

je dan weet dat het om het scoren 

gaat, een level omhoog, samen met 

anderen online spelen, etc. kun 

je samen een alternatief zoeken. 

Inderdaad samen.

Profi elsites en sociale media zijn een 

prachtig “uithangbord” van onze 

kinderen op internet. Schitterend 

natuurlijk om jezelf te uiten op 

internet en zaken met “vrienden” 

te delen. Maar zien onze kinderen 

wel in wie vrienden zijn en wie niet? 

Betekent twee keer online contact 

dat je bekenden van elkaar bent? 

Natuurlijk niet, maar onze kinderen 

socializen er lustig oplos. Wat wil je 

trouwens op internet van jezelf kwijt 

en met welk doel? Hoe kun je er voor 

zorgen dat onze kinderen op een 

verkeerde manier geraakt worden 

door anderen, door onbekenden? 

Bespreek de mogelijke gevaren  

van chatten en online contact, met 
onbekenden en geef kinderen aan 

dat bekenden personen zijn die in het 

echt gesproken en ontmoet hebben, 
een simpele tip die veel ellende kan 
voorkomen.

Online pesten is zo kinderachtig, 

maar komt helaas erg veel voor. Een 
kind wordt natuurlijk pas gepest als 
het zich gepest voelt, maar als een 

kind digitaal geraakt wordt door een 

pester kan dit een enorme impact 
hebben, die  mogelijk nog groter is 
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dan andere vormen van pesten op 

straat, schoolplein of sportclub, etc. 

Bij pesten op straat of elders, kan een 

kind thuis de deur achter zich sluiten 

en is het in een veilige omgeving.  Bij 

digitaal pesten overkomt dit het kind 

thuis midden in die veilige omgeving. 

Er zijn situaties dat kinderen vreselijk 

gepest worden en dat enkele meters 

verderop in dezelfde huiskamer 

ouders rustig aan de koffi  e zitten; 

niets vermoedend en dat is natuurlijk 

vreselijk. Kinderen moeten alles 

met hun ouders kunnen delen, alles 

kunnen melden, hoe vervelend ook. 

Als een kind bij de ouders aangeeft 

dat het digitaal gepest wordt, is dit 

een enorm compliment voor de 

ouders. Je kunt het bespreekbaar 

maken en stappen overleggen 

met je kind. Een kind wat zich door 

de ouders gesterkt voelt, is veel 

weerbaarder en dat is de beste 

remedie tegen pesten; weerbaarheid.

Wat moeten we als ouders met de 
belevingswereld van onze kinderen op 

internet?

Internet is er en het gaat nooit 
meer weg. Wat ons betreft gelukkig 

maar, want internet heeft zo veel 

te bieden. Als de aanwezigheid van 
internet zo logisch is, is het ook een 
logisch gespreksonderwerp. Praat 

over internet, ben nieuwsgierig, ben 

betrokken, stel vragen en ga eens 

wat meedoen of volg zelf eens wat 

via internet, etc. Ben sparringpartner 

van je eigen kind, wees kritisch 

en geef tips, maar durf ook van 

kinderen te leren door gewoonweg 

te vragen.  Dit alles zorgt voor 

betrokkenheid en gezamenlijke 

ontwikkeling en dat hebben onze 

kinderen gewoon nodig. Bovendien 

maakt onze betrokkenheid de 

kinderen weerbaarder bij hun digitale 

ontdekkingsreis op internet en zijn ze 

absoluut minder kwetsbaar.

Maakt internet opvoeden moeilijker?

Dicht bij het kind blijven, betrokken 

en nieuwsgierig zijn naar wat onze 

kinderen beweegt en er voor je kind 

zijn als het nodig is. Kinderen dienen 

alles aan de ouders kwijt te kunnen, 

hoe gemeen of vervelend het 

onderwerp ook is. Alleen dan worden 

kinderen internetweerbaarder en 

weerbaarder in het algemeen. Ouders 
zorgen voor een betrouwbare en 
veilige omgeving en daar verandert 

internet weinig aan. Internet maakt 

opvoeden niet echt moelijker 
of gemakkelijker. In de basis is 
er nauwelijks iets veranderd. De 

kinderen van de huidige generatie 

hebben alleen andere mogelijkheden 
gekregen en het is aan ons om hierop 
positief te anticiperen. Veel succes 

en plezier met opvoeden binnen het 

digitale tijdperk!
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www.mediawijzer.net is hét online loket voor iedereen die (professioneel) 

te maken heeft met of meer wil weten over mediawijsheid. Mediawijzer.net 

is opgezet door het Mediawijsheid Expertisecentrum, op initiatief van de 

ministeries van OCW en Jeugd en Gezin. In de dossiers vindt u de informatie 

overzichtelijk op thema gerangschikt.

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn 

overal en hun maatschappelijke impact is groot. Op deze site vindt u allerlei 

informatie op het gebied van mediawijsheid; het vinden en begrijpen en 

maken van media in een door media gedomineerde samenleving

Postadres:

Mediawijzer.net

Postbus 778

2700 AT Zoetermeer

Bezoekadres:

Paletsingel 32

2718 NT Zoetermeer

www.mijnkindonline.nl
Stichting Mijn Kind Online is een

kenniscentrum jeugd en (digitale) media. 

Kantoor:

Amstel 82

1077 AC Amsterdam

Postadres:

Postbus 262
2260 AG Leidschendam

Telefoon:
Algemeen: 06-21448349 (bereikbaar op woensdag tussen 9 en 12 uur)
Pers: 06-51436711
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www.keii.nl

KEii zet zich in om samen met professionals uit het onderwijs te bouwen aan 

kwalitatief goed onderwijs. Samenwerken, maatwerk en resultaatgerichte 

aanpak zijn kenmerkend in onze werkwijze. 

KEii is erin gespecialiseerd om van onderwijs en ICT een uitstekende 

combinatie te maken. Kennis, vaardigheden en visieontwikkeling blijken niet 

altijd toereikend om de beschikbare technologie zo eff ectief mogelijk in te 

kunnen zetten. We ondersteunen hierbij graag om zo de leerlingen betrokken 

te houden bij het onderwijs. André Slegers en Michelle Clement

Heuvel 16A

5563AP Westerhoven

06 22313330 - 06 22223659

info@keii.nl

Kinderinternet de Surfsleutel

Postbus 97

4760 AB Zevenbergen

Bezoekadres: 

Campagneweg 11e, 4761 RM Zevenbergen

T: 0168-370802

(op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur)

E: info@surfsleutel.nl

W: www.surfsleutel.net

De redactie van de Surfsleutel is te bereiken via:

E: redactie@surfsleutel.nl

Uitgever:
Nolin Uitgevers B.V.

www.nolin.nl

De uitgever en de stichting zijn niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid 
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de stichting.

uuur)
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