
K
in

dvrien
delijk internet

Brochure “De Surfsleutel” jaargang 4 num
m

er
 1

0



advertenties binnenvoor



Voorwoord brochure 10 3

Wie zijn we 4

Wat de redactie opviel 8

Goede-Foute Link 11

Prijsvraag 14

Internet-informatie in het onderwijs 17

Alles over Instagram 21

‘Het gesprek’ met uw kinderen voeren 23

Surfsleutel Browser 30

Steun kinderinternet de Surfsleutel 32

Organisaties op het gebied van Internetveiligheid en mediawijsheid 33

Colofon 36

3

4

8

jaargang 4 nummer 10 1jaargang 4 nummer 10 1



advertenties

Brochure “De Surfsleutel” 2Brochure “De Surfsleutel” 2



Alweer de 10de uitgave van 

onze brochure waarin we je niet 

alleen kennis laten maken met 

Kinderinternet de Surfsleutel maar 

waarin we je ook tips en wetens-

waardigheden aanbieden over wat je 

tegenkomt op internet en hoe je daar 

op een veilige manier gebruik van 

kan maken.

Deze keer komen de volgende onder-

werpen aan bod:

“Goed internet-gebruik moet je leren 

en dat kost tijd”

In het artikel dat Maarten Sprenger 

voor ons geschreven heeft legt hij uit 

waarom het gebruik van vertrouwde 

websites en hoe je die vindt zo 

belangrijk is. Samen met zijn collega’s 
van WizeNoze heeft hij jouwzoekma-

chine.nl ontwikkeld om je hierbij te 

helpen.

Wat is de beste manier om met uw 
kinderen te praten over een ingewik-

keld onderwerp zoals veiligheid op 

internet? ‘Snappen’ papa en mama 
het allemaal wel? Marian Merrit 
schreef een artikel met een simpele 

manier om ‘het gesprek’ te beginnen 

en het onderwerp voor uw gezin 
bespreekbaar te houden.

Je hebt er vast al veel over gehoord 

of misschien ook al wel gebruikt: 

Facebook, Instagram, YouTube, 

Twitter etc. Maar weet jij wat het 

precies is en wat je er mee kan doen? 

In de komende brochures nemen 

we iedere keer een social media 

platform onder de loep en leggen we 

uit wat het is en hoe je het veilig kan 

gebruiken.

Natuurlijk heeft de redactie van de 

Surfsleutel ook weer een aantal leuke 

knutsels, en spelletjes uitgezocht op 

de Surfsleutel voor in deze uitgave. 

We hopen dat jullie er veel speelple-

zier mee hebben.

Heb je zelf een onderwerp dat past 

bij de Surfsleutel en dat je graag 
besproken zou willen zien in dit 

boekje stuur dan een mail naar 

redactie@surfsleutel.nl.

Ik wens je met dit boekje weer veel 
lees en internetplezier.

Paula Lagerwerf
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Paula

WalterW l

l

“Kinderen hebben recht op een 
veilige speelplaats op internet”

Als die er niet is, moet deze 
gecreëerd worden.

Het EU-Kids online project heeft 

onderzoek gedaan onder ruim 25000 

kinderen en ze gevraagd waar ze 

volgens zichzelf online het meeste 

last van hebben. Het blijkt te gaan 

om vier hoofdzaken:

1) Inhoud (20,5%), vooral porno-

grafi sche inhoud, maar ook 

geweld scoort hoog

2) Gedrag (19,4%), en dan vooral 

het gedrag van anderen zoals 

agressie, pesten, racisme en 

vervelend taalgebruik

3) Contact (14%), met name 

volwassenen die ongevraagd 
en ongewenst contact zoeken

4) Overig (7,7%), risico’s zoals 

virussen en spam

(Bron: artikel http://www.diepon-
derzoek.nl/ouders-zien-online-een-

risico-over-het-hoofd-dat-kinderen-

wel-dwarszit/ van Linda Duits)

Wij vinden het van belang dat 
kinderen middelen ter beschikking 

krijgen, waarmee ze zowel op school 

als in hun vrije tijd onbekommerd 

gebruik kunnen maken van het 

internet, zonder dat ze in aanraking 
hoeven te komen met de zaken die 
ze zelf als heel negatief ervaren.

Dit is de reden dat tien jaar 

geleden een start is gemaakt met 
Kinderinternet de Surfsleutel. Dit is 
een website waarbinnen ruim 8000 

creatieve, ontspannende en educa-

tieve webpagina’s zijn opgenomen 

die door onze webredactie dagelijks 
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up to date gehouden worden. Een 

duidelijke indeling in leeftijdscate-

gorieën en rubrieken garandeert 

de gebruiksvriendelijkheid van de 

Surfsleutel. De Surfsleutel is kosteloos 

voor iedereen beschikbaar.

Doordat wij, Paula en Walter 

Lagerwerf, zelf een aantal jaren 

geleden jonge kinderen hadden, die 

we op dat moment op een verant-

woorde manier met het internet 

vertrouwd wilden maken, zijn we 

actief betrokken geraakt bij de 

Surfsleutel. De website kreeg een 

volledige make-over en met het 

toenmalige team hebben we de site 

verder uitgebouwd tot wat hij nu is. 

Ook is de webredactie uitgebreid en 

werken we nauw samen met verschil-

lende bedrijven, die maatschappelijk 

verantwoord ondernemen een warm 

hart toedragen.

Na vele vragen van Surfsleutel 

gebruikers hebben we naast de 
website ook de Surfsleutel Browser 
ontwikkeld. Deze browser kan de 

normale internet browser zoals 

Internet Explorer, Chrome of Firefox 
vervangen en vormt dan een veilige 
“schil” waarbinnen de Surfsleutel en 

andere kindvriendelijke websites 

gebruikt kunnen worden. Welke 
websites worden toegestaan binnen 
de Surfsleutel Browser kan door de 

school of ouders worden ingesteld. 

Hiermee kan dus precies worden 

afgestemd welke mogelijkheden op 

internet een kind krijgt en kan het 

geleidelijk worden begeleid bij het 

vinden van zijn weg op de digitale 

snelweg.

Met de combinatie van Surfsleutel 

en Surfsleutel Browser hebben we nu 

naar ons gevoel een unieke combi-

natie van gereedschappen ontwik-

keld om kinderen te ondersteunen, 

helpen en begeleiden bij hun 

ontdekkingstocht op internet. Op dit 

moment ligt voor ons dan ook op dit 

moment de nadruk op het zorgen 

voor landelijke naamsbekendheid 

voor de Surfsleutel. Wij willen natuur-

lijk zoveel mogelijk kinderen, scholen 

en ouders kennis laten maken met de 

Surfsleutel en de mogelijkheden die 

het biedt.

Ook zijn we op die manier op zoek 

naar zoveel mogelijk reacties, sugges-
ties, commentaar die ons kunnen 
helpen om de Surfsleutel en de 

Surfsleutel Browser nog verder te 

verbeteren. Ook het benaderen van 
bedrijven, die vanuit de gedachte 
van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen een partner willen zijn 

van de Surfsleutel, heeft voor ons 
prioriteit. Alleen met die steun kan de 
Surfsleutel kosteloos voor iedereen 

beschikbaar blijven en dat is toch wat 

we met zijn allen willen!!
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Cijfertekening kikker

 
http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/kleurplaten 
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De hack bij Vtech, fabrikant van 
computertjes voor kinderen, 
maakt pijnlijk duidelijk dat zelfs 
digitaal speelgoed niet zo veilig is 
als je zou denken. Wat kun je als 
ouder doen om je kind hiertegen te 
beschermen?

De gegevens van 124.730 

Nederlandse kinderen zijn buit-
gemaakt bij een hack op Vtech 
uit Hongkong. Het bedrijf ontwik-

kelt speelgoed dat met internet is 

verbonden. Spelenderwijs leren 
kinderen zo met technologie om te 
gaan.

Het is niet de eerste keer dat dit soort 

speelgoed ter discussie staat. Een week 
geleden waarschuwden beveiligings-
onderzoekers voor het gevaar van 

de Hello Barbie, een Barbiepop met 

wifi  en ingebouwde microfoon. De 
pop kan worden gehackt, waarna een 
kwaadwillende via de microfoon van 

Hello Barbie onopgemerkt gesprekken 

in de kamer kan afl uisteren.

Lees verder: http://www.rtlnieuws.nl/

economie/home/ hoe-veilig-digitaal-
speelgoed-van-kinderen

Bron: RTL nieuws

Hoe veilig is digitaal speelgoed van kinderen?
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Kinderen hebben steeds vaker 
een tablet nodig bij het maken 
van hun huiswerk, maar hoe houd 
je als ouder in de gaten dan het 
apparaat niet gebruikt wordt om 
Netfl ix, Facebook of Instagram te 
bezoeken? Disney komt met een 
apparaatje dat de oplossing kan 
bieden.

Circle with Disney is een klein 

vierkant apparaatje dat aan het 

thuisnetwerk gekoppeld moet 

worden. Het apparaat komt met een 

bijbehorende app waar vervolgens 

per gebruiker kan worden ingesteld 

hoeveel tijd besteed mag worden aan 

een bepaalde app of website.

Lees verder: http://www.tele-

graaf.nl/digitaal/24703039/__

Internetgebruik_kinderen_moni-

toren__.html

Bron: De Telegraaf

Internetgebruik kinderen monitoren

Moeten we al die schermen niet buitensmijten?
Deel 7: Wat is dat toch met de 
jeugd van tegenwoordig?, vroeg 
deze krant zich een week lang af. 
Het antwoord is: -eigenlijk niets. 
Onze kinderen leven gewoon in 
een online wereld waar wij, ouders, 
verrassend weinig van weten. 
Maar hoe gaan we daar nu het 
best mee om? Laten we hen los in 
die wereld? Of maken we er korte 
metten mee: schermen buiten, en 
hop, den hof in?

Voor het eerst in een paar jaar zie 

ik op zondag welk weer het is.” Dat 
schrijft Ischa (13) op 11 oktober in 
zijn dagboek. Het is de laatste dag 

van zijn experiment voor deze krant, 

de wifi loze week: geen internet, geen 
games, geen smartphone in de zak. 
Dus ging Ischa die zondag maar eens 

in de hangmat liggen. En dacht hij: 

“Zalig! De zon!”

Lees verder: http://www.nieuwsblad.

be/cnt/dmf20151205_02006147

Bron: Het Nieuwsblad
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Ook in Nederland worden baby's naar 
Instagram-filters vernoemd

In Amerika vernoemen mensen 

hun kinderen steeds vaker naar 
hashtags op Instagram. Daar lopen 

dus kinderen rond met namen 

als Lux, Juno, Ludwig en Amaro. 
Instagramfi lters inderdaad, die ook 
vaak gebruikt worden als hashtag op 

het sociale netwerk.

Dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse 
babynamenlijstje dat ze bij 

babycenter.com publiceren. Lux was 

het populairst, die naam nam met 
75 procent toe op het jongenslijstje. 
Niet letterlijk een fi lter, maar een 

functie waarmee je de exposure kan 

aanpassen (meer dan een miljoen 

Insta-posts met die tag).

Ludwig steeg met 42 procent, Amaro 
met 26 procent, Reyes met 10 procent, 

Hudson met 4 procent en Kelvin met 

3 procent. Relatief gezien een fl inke 
stijging, maar de #instagrambabies 
halen zowel bij de meisjes als de 

jongens niet de top 100.

Lees verder: http://nos.nl/op3/
artikel/2072565-ook-in-nederland-

worden-baby-s-naar-instagram-

fi lters-vernoemd.html

Bron: NOS
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Leuke binnen en buiten spelletjes
op de Surfsleutel

Spelletje voor Binnen en Buiten

Verkleed en eet
Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar.
Aantal spelers: maakt niet uit.
Hoe lang duurt het spel:
zo lang u zelf wilt.

Wat heb je nodig?
- kleine snoepjes
- sjaal
- muts
- handschoenen
- dobbelsteen

Hoe gaat het?
• Je spreekt een getal af, bijvoorbeeld 6.
• Als een van de kinderen dit aantal gooit, mag hij/zij naar de tafel toe 

rennen en de sjaal, muts en handschoenen aan trekken en daarna van 
de snoepjes gaan eten.

• De andere kinderen gooien gewoon door en het kind dat nu 6 gooit, rent 
naar de tafel en ruilt van plek met het etende kind.

• Zo ga je door totdat alle snoepjes op zijn.

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje

aar.

6voorbeeld 6
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Kinderinternet de Surfsleutel 

werkt samen met een groot aantal 

bedrijven die veel waarde hechten 

aan Sociaal 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 attractie-

parken, 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 zien 

en zie je ook wat je kan winnen. De 

prijsvraag is niet al te moeilijk te 
beantwoorden. Als je goed rond-
kijkt op de Surfsleutel vind je het 

antwoord zo.
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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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Maarten Sprenger

In het onderwijs van de toekomst 

hoef je veel feiten niet meer te 

kennen. Je zoekt ze gewoon even op. 

Klopt dit? Ik denk het niet. Hier wordt 

de denkfout gemaakt dat je om te 

zoeken geen basiskennis nodig zou 

hebben. Goed internet-gebruik moet 

je bovendien leren en dat kost tijd. 

Ook is internet oneindig groot; het 

is dus minstens zo belangrijk om te 

beginnen bij ‘vertrouwde’ websites. Je 

vindt ze met Jouwzoekmachine.nl.

1 Wanneer open internet-zoeken 

in het onderwijs de norm zou 

worden, krijgen leerlingen 
een onmogelijke opdracht. Internet 

is een vergaarbak van rijp en groen. 

Iedereen mag erop zetten wat hij 
wil. Of de informatie betrouwbaar 
is, hangt helemaal van bedoe-

ling van een website af. Het wordt 

voor kinderen bijvoorbeeld al fi jn 
gevonden als een website er kind-
vriendelijk uitziet. Of alles klopt is dan 

nog maar de vraag.

Je kunt niet als achtjarige beginnen 

met het zelf beoordelen van elke 
website. Naast een enorm tijdverlies, 

ligt hier ook het volledig verkeerd 

geïnformeerd raken op de loer. “Ziet 

er leuk uit, de schrijver heeft een eigen 

mening, spannende tekst”, hoor je een 

kind denken bij: “Sterren zijn uitge-

brande zonnen uit een andere zonne-

stelsel” of “Volgens mij is de mens 

een mutatie van heel veel dieren”. 

Twee citaten van regelmatig opdui-

kende onzin-websites als infonu.nl 

en infocash.nl. Even iets ‘googelen’ 

mag nooit de basis van onderwijs 

worden! Natuurlijk moet een leerling 

zelf ook oog voor bruikbaarheid van 

informatie krijgen. Maar het leren 

van deze ‘zoekvaardigheden’ is een 

proces dat begint in groep 5 en stap 
voor stap zal moeten worden opge-
bouwd gedurende de basisschool en 

de hele middelbare schoolperiode.

Wikipedia is prima als startpunt. 
De internet-encyclopedie is even 

betrouwbaar als de beroemde 

Encyclopedia Brittanica. Dat komt 
doordat de medewerkers alles 
scherp in de gaten houden. Fouten 

en geknoei worden razendsnel 

hersteld, deels geautomatiseerd. Uit 

onderzoek blijkt dat 97,5 % van de 
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informatie klopt. Heel knap, want 

Wikipedia is duizend keer groter dan 

zijn papieren voorganger. Maar de 

gemiddelde leesbaarheid van een 

Wikipedia-tekst ligt zo ongeveer op 

Havo3/4 niveau. En dat is wel lastig.

2 Negen van de tien onder-

vraagde kinderen zegt van 

zichzelf dat ze goed kunnen 

zoeken op internet. Dit positieve 

antwoord gaat bijna altijd over 

navigatie-vragen (navigational 

search): een video, een game of een 

adres.  Die zijn vaak niet zo moeilijk 

te vinden. Je wilt eigenlijk alleen de 

weg weten. Ook rondneuzen om de 

goedkoopste aanbieding van leuke 

schoenen of kleren te vinden (trans-

actional search) is niet direct een 

probleem. Deze twee zoekvormen 

komen veel voor. De zoekmachine 

ondersteunt het met suggesties en 
aanvullingen. Je bent immers vaak 

niet de enige die zo’n webpagina of 

dit soort informatie wilt vinden.

Maar ander internet gebruik moet 
je echt leren. Informatief zoeken (ook 

een aparte term: informational search) 

is ingewikkelder. De zoekmachine 
kan nu lang niet altijd voorspellen 
wat jij wilt. Jij moet de zoekmachine 

sturen. Je moet de weg al een beetje 

kennen, net als het verschil tussen 
open en gesloten zoeken. Ook moet 
je weten waar je je zoekwoorden 

vandaan haalt. Het onderwijs in 

zoekvaardigheden staat nog in de 

kinderschoenen. Soms krijg je een 

paar tips, maar er wordt nauwelijks 

tijd vrij gemaakt voor verder begelei-

ding. De leraar heeft er zelf vaak geen 

les in gehad.

3 Informatie zoeken in een 

informatieve zoekopdracht is 

bij Google voor de meeste 

kinderen (en zelfs volwassenen) een 

gebed zonder eind. De bovenste 

resultaten zijn sterk afhankelijk van 

de juiste samenstelling van de zoek-

opdracht. Met als gevolg:

- Veel resultaten zijn niet relevant.

- De meeste resultaten zijn te 

moeilijk om te lezen.
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Ook is de voorkennis die gevraagd 

wordt om de resultaten te beoor-

delen vaak nauwelijks aanwezig. Je 

zoekt immers naar iets nieuws. Hoe 

weet je dan wat klopt? Welke criteria 

moet je hanteren?

Zoek eens in Google naar: citroen, 

goudvoorraad of het beroep van 

advocaat. Gebruik deze zoek-

opdrachten nu nog een keer in 

Jouwzoekmachine.nl. Informatief 

zoeken geeft nu wel bruikbare resul-

taten, ook met een eenvoudige zoek-

opdracht van één woord. Uniek in 

de wereld is dat de zoekmachine de 

informatie op leesniveau rangschikt.

Wij werken bij WizeNoze aan een 

beter internet voor kinderen. Dat 

doen we onder andere door alle 

geschikte websites voor kinderen 

in Jouwzoekmachine.nl bij elkaar te 

brengen. Een beetje ‘graven’ in infor-
matie, dat wordt toch vaak als lastig 
ervaren: wat is bruikbaar en wat niet? 

Wij hebben er ons vak van gemaakt. 

Zo kijken we voor de kwaliteit van 

een website naar de samensteller 

van de informatie en de opzet van 

de website of het bedrijf. Kijkt niet 

iedereen daar dan al naar? Nee 

integendeel, ook al wordt het wel van 

verschillende kanten aangeraden. 

Neem de publicaties Slim Zoeken op 

internet (PO) en Mediawijsheid in de 

klas (VO).

Jouwzoekmachine.nl is eind 

augustus dit jaar in een testversie 

gelanceerd, en wordt inmiddels op 

80% van de basisscholen aange-

boden. Jouwzoekmachine is gratis te 

gebruiken, ook thuis. Een hele zorg 

minder voor ouder en leerkracht!

Maarten Sprenger - kinderinformatie-

specialist bij WizeNoze B.V.

Dit artikel is een bewerking van de 
blogtekst ‘Onderwijs in 2032’ op 

Wizenoze.com
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Het leuke aan de app Instagram is dat 

je heel snel mooie foto’s kunt maken 

met je telefoon en die eenvoudig 

kunt delen met de rest van de wereld. 

Met meer dan 1 miljoen gebrui-

kers per maand kan niemand er 

meer omheen. Instagram is hot en 

happening!

Wat kun je met Instagram?
Met deze app kan je je foto’s mooier 
maken. Dat maakt Instagram enorm 
populair. Je maakt eerst een foto. 

Daarna kan je een fi lter over je foto 

heen leggen. Deze fi lters heten 
bijvoorbeeld ‘Earlybird’ of ‘X-Pro 
II’. De meeste fi lters zorgen voor 

een ouderwetse of kleurrijke sfeer 

die veel mensen mooi vinden. Een 

normale foto die je maakt met je 

telefoon is vaak nogal gewoontjes 

en de camera is meestal niet van 

hele goede kwaliteit. Maar met 

een Instagram-fi lter wordt je foto 

bijzonder en is de belichting altijd in 

orde. Het maakt het opleuken van 

saaie foto’s heel eenvoudig.

Waarom is het zo populair?
Foto’s maken, delen & kijken is leuk. 

Sterren als Oprah Winfrey, Rihanna, 

Kim Kardashian, Nicki Minaj en Anouk 

posten er ook privéfoto’s op. En ook 

veel jongeren geven via Instagram 

een kijkje in hun leven. Volgens 

trendwatchers (dit zijn mensen 

die nieuwe trends observeren en 
signaleren) zijn tieners en twinti-

gers tegenwoordig meer actief op 

Instagram dan op Facebook.

Wat voor foto’s vind je er?
Als je op ontdekkingstocht gaat op 

Instagram kun je werkelijk van alles 

tegenkomen. Van prachtige reisfoto’s 
tot huisdieren van mensen.

Hoe zit het met de privacy?
Let goed op! Als jouw account niet 

is beveiligd, kan iedereen over de 
hele wereld jouw foto’s zien en door 
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een schermafbeelding te maken, 

kunnen ze de foto ook bewaren en 

bewerken. Realiseer je dus goed dat 

iedereen je kan volgen en je foto-

stream kan bekijken. Er is wel een 

optie om je foto’s te beschermen, 

dan zet je je account op slot en kun je 

zelf beslissen of je iemand als volger 

toelaat of niet.

Is het eenvoudig in gebruik?
Ja! Het uploaden van een foto 

gebeurt met een klik op de knop. Je 

kunt je Instagram-foto’s ook direct 

gebruiken voor Flickr, Facebook, 

Tumblr en Twitter. Instagram is 
zelf ook een sociaal netwerk, 
compleet met volgers en zoek- 

en verkenmogelijkheden. Alleen 

gebruik je in plaats van een tekst 
foto’s om te laten zien wat je doet, 

wat je meemaakt of wat je voelt en 

vindt.

Is Instagram wel voor kinderen?
Instagram zegt zelf dat het voor 

mensen is van 13 jaar en ouder. Er zijn 

dan ook risico's. Je kunt in contact 

komen met mensen met slechte 

bedoelingen, bijvoorbeeld. Mijn Kind 

Online raadt ouders en leraren aan 

samen een account aan te maken. 

Blijf praten over welke foto's je wel en 
niet moet delen.

Bron: Mijn Kind Online

E-mail: informatie@mijnkindonline.nl
Tel: 0800 - 321 22 33
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Marian Merritt

Wat is de beste manier om met uw 
kinderen te praten over een inge-

wikkeld onderwerp zoals veiligheid 

op internet? 'Snappen' papa en 

mama het allemaal wel? In dit artikel 

beschrijf ik een simpele manier om 
'het gesprek' te beginnen en het 

onderwerp voor uw gezin bespreek-

baar te houden.

Waarom 'het gesprekje'?

Veel ouders zijn niet op de hoogte 

van of besteden geen aandacht aan 

de gevaren van internet, en weten 

niet wat hun kinderen op internet 

aan het doen zijn of uitproberen.

marketingmed.nl

Misschien bent u net als de meeste 

andere ouders geen internetexpert of 
hebt u zelfs minder technische kennis 
dan uw kinderen. Dat is niet erg. 

U hoeft ook helemaal geen expert 

te zijn om uw kinderen te kunnen 
helpen om op veilige wijze gebruik 

te maken van internet. Wel moet u 

met uw kinderen bespreken wat ze 

op internet aan het doen zijn, uw 

gezinsregels uitleggen en regelmatig 
het onderwerp ter sprake blijven 

brengen. Vertel wat u zelf op internet 

doet en vraag wat zij daar zoal doen.

Ik zal er geen doekjes om winden: 
het is moeilijk om uw kinderen 

zover te krijgen dat ze in alle 

eerlijkheid over hun ervaringen 

op internet praten. 62% van alle 

kinderen wereldwijd hebben nega-

tieve ervaringen op internet gehad, 

maar slechts weinigen zeggen 

dat tegen hun ouders. Hoewel de 

meeste ouders zeggen dat ze met 

hun kinderen over veiligheid op 

internet hebben gepraat, was dat 

meestal een eenmalige poging 

die uit twee adviezen bestond: 'op 

internet zijn mensen niet altijd wie 

ze lijken' en 'blijf op internet uit de 

buurt van vreemden'. Geen wonder 

dat kinderen bang zijn dat als ze u 

vertellen dat ze iets verkeerd hebben 

gedaan op internet, u hun computer, 

hun internetverbinding en hun 

toegang tot vrienden en de rest van 

de wereld zult afnemen.
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Ze denken dat papa en mama het 

gewoon niet snappen als het op 

internet aankomt.

Maar uit wereldwijd onderzoek van 

Norton blijkt dat kinderen graag 

willen dat hun ouders meer weten 

van internet. Ook willen ze graag met 

hun ouders over internet kunnen 

praten. Dat is goed nieuws.

Wat u moet weten voordat u het 

gesprek opent.

nligf.nl

Dus nu u weet dat uw kinderen 
bereid zijn om te praten en u zelf 

graag meer te weten wilt komen over 

wat ze aan het doen zijn, hoe begint 
u het gesprek? Hoe kunt u met elkaar 
op een wijze communiceren die ertoe 

leidt dat uw kind eerlijk kan zijn? Hoe 

voorkomt u dat u bevooroordeeld, te 

sterk of paniekerig reageert op wat u 

mogelijk te horen krijgt? Hoe creëert 

u een gemoedelijke, niet-confron-

terende discussie die productief 
genoeg is om ervoor te zorgen dat u 

regelmatig nieuwe interesses, appa-

raten en activiteiten kunt bespreken?

Ik wil graag een concept introdu-

ceren dat ik 'het gesprek' noem. 

Ik wil graag dat u meteen met uw 

kinderen in gesprek gaat over hun 

online activiteiten en dit jaar na 

jaar blijft doen. Uw kinderen doen 

steeds verschillende dingen op 

internet. Ze bezoeken verschil-

lende websites, proberen nieuwe 

activiteiten uit en maken nieuwe 

accounts aan voor sociale netwerken. 

Gisteren communiceerde iedereen 

via e-mail, nu wordt gebruikgemaakt 

van ingebouwde berichtfuncties in 

sociale netwerken of chatfuncties 

om te communiceren. Naarmate 

uw kinderen ouder worden, neemt 
hun behoefte aan privacy toe en 
nemen mogelijk ook de risico's toe 

die ze op internet nemen, waardoor 

het lastiger wordt om daar later nog 
over in gesprek te gaan. Maar het is 
uw taak als ouder om deze risico's 

te beperken zodat de reputatie of 

toekomst van uw kind niet op het 
spel wordt gezet. Houd er echter 
rekening mee dat de grenzen die u 

stelt, waarschijnlijk van tijd tot tijd 

zullen worden overschreden.
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Vijf vragen die u moet stellen

Hieronder noem ik vijf basisvragen. 

Deze zijn bruikbaar voor kinderen 

van alle leeftijden, maar u kunt de 

inhoud ervan op de desbetreff ende 

leeftijd afstemmen. Bied uw kind de 

ruimte (zowel fysiek als qua tijd) om 

uw vragen te beantwoorden. Ik voer 

deze gesprekken het liefste in de 

auto; om de een of andere reden zijn 

kinderen opener als je allebei je ogen 

op de weg gericht houdt.

1. Wat doen je vrienden op internet?

Deze vraag leidt de aandacht af van 

uw kind zelf en richt de aandacht 

op de algemene online activiteiten 

van zijn of haar omgeving. Het is 

een goede manier om het gesprek 

te openen en houdt het onderwerp 

neutraal en algemeen. U wilt dat 

uw kinderen u eerlijke antwoorden 
geven, dus u moet hen op hun 

gemak stellen en ze niet straff en 

voor hun antwoorden. Uw kinderen 
zullen u waarschijnlijk informatie 
geven over activiteiten zoals gamen, 

chatten, sociale netwerken bouwen 

en zelfs huiswerk en onderzoek doen.

2. Wat zijn de interessantste of 
nieuwste websites?

Vraag uw kind om u te vertellen 

waarom deze sites zo interessant zijn. 
U kunt ook vragen welke sites niet 
meer zo populair zijn en waarom dat 

zo is.

3. Wil je me je favoriete sites laten 

zien?

Ja, ik wil dat u 20 minuten van 

uw drukke bestaan reserveert om 

te kijken hoe pinguins van een 

besneeuwde heuvel afglijden en hoe 

de oorlogszuchtige avatar van uw 

kind zijn zwaard rondslingert. Vraag 

uw kind om beveiligings- of privacy-

instellingen te gebruiken (kijk naar 

de boven- en onderkant van het 

scherm voor die onderdelen van de 

site). Misschien krijgt u zin om mee 

te doen en uw eigen account op te 

zetten, maar laat dat dan uw kind niet 

weten. Vraag uw kind hoe het de sites 

gebruikt en waarom deze zijn favo-

rieten zijn.

4. Wat weet je van cyberpesten?

Hoewel uw kind deze term misschien 

niet kent, weet het wel wat het 

inhoudt en hoe het voelt. Vertel 
verhalen die u hebt gelezen of op 

het nieuws hebt gezien over gemene 

e-mails, gênante foto's en persoonlijke 
informatie die zonder toestemming 
is gedeeld of aan andere kinderen 

is verzonden. Vraag naar vervalste 

berichten op sociale netwerken of 
kwetsende internetquizzen over 
een klasgenoot. Ga na of uw kind 

op de hoogte is van dergelijke prak-

tijken. Zorg ervoor dat uw kinderen 
zich realiseren dat cyberpesten zeer 
vaak voorkomt en dat als ze er nog 

niet mee te maken hebben gehad, 

het wellicht slechts een kwestie van 
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tijd is tot dat alsnog gebeurt. Zorg 

ervoor dat ze in dat geval weten hoe 

ze daarop moeten reageren (niet op 

ingaan, opslaan, blokkeren en papa of 

mama of een andere volwassene op 

de hoogte stellen).

5. Heb je wel eens iets raars op internet 

gezien of iets waardoor je je onge-

makkelijk voelde?

www.socialmediawijs.nl

Misschien ben je al eens per ongeluk 

terechtgekomen op pornografi sche 
of racistische sites, of ken je een 
verhaal van een vriend die iets raars 

is overkomen. Dit is een kans om 

cyberpesten te bespreken. Het idee 
hierachter is dat uw kind weet dat het 
voor dit soort zaken bij u terecht kan 

en niet bang hoeft te zijn voor een 

straf als er op internet iets vervelends 
is gebeurd. Het is bijna onvermijdelijk 
dat uw kind een keer iets vervelends 

meemaakt als het op internet actief 

is. Zorg ervoor dat uw kind weet dat 
het bij u terecht kan voor hulp en u 
daar niet te sterk op zult reageren.

Extra vragen voor gezinnen met 

oudere kinderen

• Ken je werkelijk iedereen in je lijst 

met vrienden?

• Ontvang je wel eens berichten 

van onbekenden? Wat doe je 

daarmee?

• Ken je iemand die een onbekende 

in het echt heeft ontmoet nadat 

ze online contact hadden gelegd?

• Zijn mensen in je vriendenkring 

wel eens gemeen tegen elkaar via 

internet of aan de telefoon? Wat 

zeggen ze dan? Zijn ze ook tegen 
jou wel eens onaardig geweest? 
Zou je dat dan tegen mij zeggen?

• Soms maken kinderen naaktfoto's 

of seksuele foto's van zichzelf en 
verzenden die aan anderen. Is dat 
op jouw school wel eens gebeurd?

Dat is alles. Dat is 'het gesprek'. Het 

is niet moeilijk. Het is niet tech-
nisch. Het is heel gemakkelijk en ik 
hoop dat u het een kans zult geven. 

Als u een docent bent, probeer 

deze zaken dan eens in de klas te 

bespreken.
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Knutselen:
kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel

Carnaval- knutsel

Masker
Wat heb je nodig?

- Karton
- Schaar
- Potlood
- Lijm
- Saté-prikkers
- Verschillende kleuren lint
- Leuke versiersels!!!

Hoe maak je het?
• Print en knip het masker uit.
• Trek de vorm over op het karton en 

knip de vorm uit.
• Versier het masker zo mooi, leuk 

en gek als je kan!! Kijk ook naar 
de drie voorbeelden!

• Versier de saté-prikkers met een lint.
• Plak de saté-prikkers aan het masker vast.

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/knutselen
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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 profes-

sionele opvoeders gereedschappen 

in handen te geven om kinderen te 

ondersteunen, helpen en begeleiden 

bij hun ontdekkingsreis op internet.

Een ‘zwakke schakel’ bij het inter-

netgebruik 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, afbeel-

dingen opslaan of als bureaublad 

instellen, etc. Dit zijn zaken die u 
wellicht niet wenselijk acht en die 
alleen met moeite en veel tech-

nische kennis zijn af te schermen. 

Bovendien is een standaard browser 
ook niet voor kinderen gemaakt en 
in dat opzicht dus niet altijd even 

gebruikersvriendelijk.

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 
(11,0Mb) en op uw eigen systeem 
installeren. Een uitgebreide beschrij-

ving over de installatie en het gebruik 

van de Surfsleutel Browser kunt u 
vinden in de Surfsleutel Browser 
Handleiding.

Vraag via het aanvraagformulier uw 

licentienaam en code aan. Wij vragen 
u een bijdrage van €29,95 per jaar 
voor het gebruik van de Surfsleutel 

Browser. Hiervoor kunt u het 

volgende van ons verwachten:
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• Particulieren ontvangen één 
licentiecode voor het hele 

gezin, waarmee de Surfsleutel 

Browser op maximaal drie 

computers te gebruiken is;

• Voor scholen en instellingen 

geldt een maximum van één 

computer per licentiecode. 

Uiteraard denken wij graag met 

u mee wanneer u de Surfsleutel 

Browser in grotere aantallen 

wilt gebruiken. Neem dan even 

contact met ons op via het 

contactformulier;

• Ondersteuning in geval van 

problemen met het gebruik of 

de installatie van de Surfsleutel 

Browser door onze helpdesk. 

Hiervoor kunt u contact met 

ons opnemen via het contact-

formulier. Wij nemen dan 

uiterlijk binnen 2 werkdagen 

contact met u op;

• Regelmatig automatische 

updates van de Surfsleutel 

Browser.

Het aanvraagformulier en de 

download voor de Surfsleutel 

Browser vindt u op:

http://www.surfsleutel.net/

producten/surfsleutel-browser/
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Het is belangrijk dat er voor alle 

kinderen in het primair onderwijs 

en speciaal onderwijs een zo veilig 

mogelijke, kindvriendelijke speelom-

geving op internet is. Deze internet 

omgeving moet volgens ons voor 

iedereen kosteloos en vrij toeganke-

lijk zijn.

Daarom hebben wij Kinderinternet 

de Surfsleutel ontwikkeld, een 

website waarbinnen ruim 8000 crea-

tieve, ontspannende en educatieve 

webpagina’s zijn opgenomen die 

door onze webredactie op dagelijkse 
basis up to date worden gehouden.
Kinderinternet de Surfsleutel is een 

website vol links en games, vrij van 

discriminatie, racisme, porno, over-
trokken geweld en veel frontale 
reclame. Vanzelfsprekend passend 

binnen de online belevingswereld 

van kinderen en gebruiksvriendelijk 
van opzet.

De lay-out van de Surfsleutel is uiter-

mate uitnodigend voor kinderen. De 

content zorgt een verscheidenheid in 

gebruiksmogelijkheden. Zo benutten 

veel kinderen de Surfsleutel bij 

weekprojecten, groepsopdrachten en 

spreekbeurten.

De Surfsleutel wil in de toekomst 

groeien in educatief karakter en 

content, zonder het uitnodigende 

speelse en kindvriendelijke karakter 

te verliezen. Steeds minder door-

linken naar websites van derden, 

maar “eigen content” brengen.

De Surfsleutel is kosteloos en voor 

iedereen vrij toegankelijk en dat 
willen we zo houden.

Maar daar hebben we u bij nodig!

Steun kinderinternet de Surfsleutel 
door het doen van een donatie!

U kunt uw donatie storten op 

NL25RABO0155404857  T.n.v.: 
Kinderinternet de Surfsleutel
Onder vermelding van Donatie of Ik 

steun kinderinternet de Surfsleutel.

Heel hartelijk bedankt.

“Kinderen hebben recht op een veilige en kindvriendelijke
speel- en leerplaats op Internet.”
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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 ministe-

ries van OCW en Jeugd en Gezin. In de dossiers vindt u de informatie overzich-

telijk 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: Bezoekadres:

Mediawijzer.net Paletsingel 32

Postbus 778 2718 NT Zoetermeer

2700 AT Zoetermeer

www.keii.nl KEii zet zich in om samen met professionals uit het onderwijs te 

bouwen aan kwalitatief goed onderwijs. Samenwerken, maatwerk en resultaat-
gerichte aanpak zijn kenmerkend in onze werkwijze.

KEii is erin gespecialiseerd om van onderwijs en ICT een uitstekende combi-

natie 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
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Knutselen:
kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel

Valentijn-knutsel

Vlinderhartje
Wat heb je nodig?

- gekleurd papier
- schaar of prikmatje met prikpen
- lijm
- gouden en zilveren stift
- versieringen (zoals glitters)
- knijper

Hoe maak je het?
• Print het voorbeeld uit.
• Knip of prik de halve hartjes uit het voorbeeld en trek ze over op het 

gekleurde papier.
• Knip of prik de halve hartje uit het gekleurde papier.
• Versier de halve hartjes zo mooi mogelijk! (Je kan er ook teksten op 

schrijven!)
• Zet de halve hartjes aan elkaar vast met de knijper.

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/knutselen
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Kinderinternet de Surfsleutel
Watermolen 22

4761 GS Zevenbergen

Bezoekadres:

Watermolen 22

4761 GS Zevenbergen

T: 0168-329051
(op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur)

E: info@surfsleutel.nl
W: www.surfsleutel.net

De redactie van de Surfsleutel is te bereiken via:
E: redactie@surfsleutel.nl

Uitgever:
Binnenhof Projecten B.V.
www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgever en De Surfsleutel 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 Surfsleutel.
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