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Enkele maanden geleden was de 
eerste editie van ons informatie-
boekje “De Surfsleutel” een feit. 
Vanuit verschillende scholen en orga-
nisaties kregen we input en uitge-
verij Nolin heeft haar beste beentje 
voor gezet om deze uitgave mede 
mogelijk te maken. Op bijgaande 
foto’s zien jullie mij als mede-
oprichter van www.surfsleutel.nl het 
echte eerste exemplaar in ontvangst 
nemen van Jelle Datema van Nolin. 
In het midden Paula Lagerwerf, 
projectmanager van de Surfsleutel. 
Het is vast te zien op deze foto hoe 
trots we zijn. Ons enthousiasme werd 
nog groter door de reacties op ons 
boekje. Geweldig bedankt iedereen. 
Samen met de uitgever hebben we 
dan ook besloten om deze eerste 
in nog 10 regio’s uit te geven. We 
hadden niet verwacht dat de combi-
natie van online en offl  ine zo positief 
kan werken.

Met dit voorwoord introduceer ik de 
tweede editie van “De Surfsleutel”, 
maar niet voordat ik heb aangegeven 
dat kinderinternet de Surfsleutel 
is gegroeid van 5.000 naar 8.000 
webpagina’s, waarvan ruim een kwart 
eigen content. Dit met dank aan onze 
enthousiaste redactie. Ook van hen 
weer een bijdrage in deze editie. 

Natuurlijk is er naast informatie over 
kinderinternet www.surfsleutel.nl 
veel meer te lezen.

Keii, altijd praktijkgericht met ICT 
bezig in de klas, heeft een prachtige 
introductie geschreven over het 
gebruik van SifteoCubes binnen 
het onderwijs. Verder laten we 
de lezer kennismaken met een 
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aantal initiatieven van duizend-
poot op gebied van mediawijsheid, 
Pauline Maas. We omschrijven haar 
InternetMemorie spel en één van 
haar lesboeken om kinderen met 
GameMaker in de klas zelf games te 
laten maken.

Als laatste een artikel over de 
Steve-Jobs Scholen (IPad scholen), 

waarvoor dit jaar het jaar van de 
waarheid wordt. In hoeverre kan, 
mag, moet, onderwijs gedigitaliseerd 
worden voor de leerlingen? Voer voor 
discussies met veel voor- maar ook 
tegenstanders.

Veel leesplezier gewenst 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 vriendinne-
tjes, op school, in bibliotheken, etc.. 
Overal staan snelle multimediacom-
puters 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 ondernemersecht-
paren, René en Sonja van Liesdonk 
en Walter en Paula Lagerwerf, aan 
het denken. Op dat moment hadden 
we jonge kinderen die net belang-
stelling voor computers en internet 
begonnen te krijgen. Deze belang-
stelling wilden we aan de ene kant 

graag stimuleren, maar aan de andere 
kant moest de digitale ontdekkings-
reis wel zo veilig mogelijk plaats-
vinden. 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 speel-
plaats voor kinderen op internet.

Gedurende een aantal jaren zijn er op 
die manier internetleer- en speelom-
gevingen ontwikkeld om ouders, 
leerkrachten en andere professio-
nele 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 waar-
binnen ruim 8000 creatieve, ontspan-
nende en educatieve webpagina’s 
zijn opgenomen die door onze 
webredactie op dagelijkse basis 
up to date worden gehouden. Een 
duidelijke indeling in leeftijdscate-
gorieën en rubrieken garandeert 

“Kinderen hebben recht op een veilige speelplaats op internet”.
Als die er niet is moet deze gecreëerd worden.
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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, instan-
ties, 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 allerbe-
langrijkste 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 orga-
nisatie kunnen we onze kennis en 
creativiteit volop benutten om deze 
producten nog beter te maken en 
verder uit te bouwen.

Sonja PaulaWalterRené
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De Surfsleutel bevat ongeveer 8000 linken naar kindvriendelijke webpagina’s, 
die zowel leuk zijn als leerzaam. Het is de bedoeling dat de Surfsleutel zowel in 
de vrije tijd als voor het maken van bv. werkstukken voor school gebruikt kan 
worden. De redactie van de Surfsleutel zoekt deze linken bij elkaar aan de hand 
van de onderwerpen in de Surfsleutel en krijgt ook veel suggesties van gebrui-

kers via de “goede link, foute link” knop in 
de Surfsleutel.

Alle linken worden voordat ze worden 
geplaatst, gecontroleerd door de redactie 
om te zorgen dat ze vrij zijn van discrimi-
natie, racisme, porno, overtrokken geweld 

en veel frontale reclame. Dit zogenaamde “modereren” is één van de hoofd-
taken van de redactie.

In sommige gevallen is het lastig om voor bepaalde onderwerpen goede 
bestaande informatie te vinden, die voldoet aan de strenge eisen van de 
Surfsleutel. De redactie gaat dan bijvoorbeeld op zoek naar partners, die 
goede informatie kunnen aanleveren of maakt deze zelf. Op deze manier zal 
de Surfsleutel zich steeds meer ontwikkelen van alleen een “link portal “ naar 
een website met “eigencontent ”. In het vervolg van dit artikel zullen we enkele 
voorbeelden geven van webpagina’s die gemaakt zijn in samenwerking met 
partners of die door onze eigen redactie zijn samengesteld.

Zo werkt de Surfsleutel bijvoorbeeld samen met de beroeps- en brancheorga-
nisatie voor apothekers: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie (KNMP). Samen met het KNMP is er over een aantal onder-
werpen, die betrekking hebben op de gezondheid van kinderen, informatie 
samengesteld en in de Surfsleutel geplaatst. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
pagina gemaakt over diabetes met informatie die is aangeleverd door het 
KNMP:
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Ook maken we in samenwerking met Top Fit Kids, het nieuwe educatieve 
programma voor kinderen van 5 tot 10 jaar van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds, pagina’s over bijvoorbeeld gezond eten, het belang van een goed 
ontbijt etc.:
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Zoals gezegd speelt 
de redactie van de 
Surfsleutel ook in 
op de actualiteit en 
maakt hiervoor eigen 
informatie pagina’s. 
Dit hebben we 
bijvoorbeeld gedaan 
bij de troonswisseling 
in April van dit jaar:

Tot slot vind je 
binnen de Surfsleutel 
op veel plaatsen 
banners met 
spreuken die ook 
door de redactie 
worden bedacht. 
Deze spreuken gaan 
over allerlei onder-
werpen die met veilig internetgebruik thuis en op school te maken hebben. 
Hiermee probeert de redactie het gesprek tussen kinderen onderling op gang 
te krijgen, maar ook hun opvoeders aan het denken te zetten. Uit de vele posi-
tieve reacties blijkt dit gelukkig erg goed te werken.

Zoals u ziet is de redactie van de Surfsleutel het hart van de organisatie. Zij 
controleert niet alleen alle linken en informatie binnen de Surfsleutel, maar 
maakt ook eigen informatie pagina’s op eigen initiatief of in samenwerking met 
partners. Hiermee zorgt de redactie ervoor dat de Surfsleutel een mooie, eigen-
tijdse en aantrekkelijke website is en blijft!
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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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In 2009 begon het met een idee dat 
door twee studenten, David Merrill 
en Jeevan Kalanithi, gepresenteerd 
werd tijdens een TED event. Nu zijn 
de SifteoCubes realiteit geworden en 
zijn deze interactieve bouwstenen 
voor iedereen beschikbaar.

TED Event David Merrill
http://youtu.be/Fvc_6rd2Trw

De SifteoCubes zijn kleine program-
meerbare blokjes met elk een LCD 
scherm die intelligent met elkaar 
en met de gebruiker kunnen 

communiceren, door te schudden, 
fl ippen, verplaatsen en draaien 
gebeurt er iets op het scherm. Met als 
doel op een meernatuurlijke manier 
interactief te spelen en te leren. Van 
een statische naar een actievemanier 
van handelen.

Zelf programmeerbaar
Het inzetten van de Cubes tijdens een 
les vraagt geen ingewikkelde acties 
van de leerkracht. Met behulp van de 
‘Creativity Kit’ kun je laagdrempelig 
eenvoudige oefeningen maken die 
aansluiten bij je leerstof en groep. 

Om de SifteoCubes te gebruiken heb 
je een laptop/PC nodig om de oefe-
ningen voor te bereiden, te instal-
leren op de blokjes en af te spelen.
Naast de standaard apps kun je met 
de Creativity Kit zelf sorteer- en volg-
ordespelletjes voor taal en rekenen 
maken. Daarnaast is het mogelijk om 
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meerkeuzevragen maken die bijvoor-
beeld aansluiten bij een wereldoriën-
terend vak. Dit biedt mogelijkheden 
om de blokjes in te zetten als oefen-
materiaal of zelf alstoetsmogelijk-
heidin de klas.

In de praktijk
Keii denkt dat deze interactieve 
blokjes kansen kunnen bieden voor 
het onderwijs. We zijn daarom aan de 
slag gegaan met verschillende leef-
tijdsgroepen en vormen van onder-
wijs om te ervaren wat deze blokjes 
daadwerkelijk voor het onderwijs 

zouden kunnen betekenen. We willen 
hier graag enkele van onze praktijker-
varingen met u delen.

Hierbij moeten we opmerken dat 
we gebruik hebben gemaakt van 
de eerste versie van de blokjes. 
Inmiddels is er ook een nieuw model 
op de markt.

Op een zmlk school
Op Bernardusschool in Den Haag, 
een school voor zeer moeilijk lerende 
kinderen, hebben we de leerlingen 
laten werken met de Cubes. Het 
lesdoel voor deze groep kinderen 
van 15-16 jaar (VSO) was: getallen 
seriëren van 1 tot 10 (of soms tot 
20); getallen op de goede volgorde 
leggen van klein naar groot of 
van groot naar klein. In de praktijk 
gebeurt dit door veel herhalen met 
doorgaans allerlei analoge leermid-
delen. Met behulp van de Cubes kun 
je werken aan dezelfde doelen, maar 
dan in een nieuw, digitaal jasje. Bij de 
inzet hiervan in de groepen zag je al 
snel het enthousiasme om te werken 
met de blokjes groter worden. Na een 
korte instructie werd de leerkracht al 
snel weggestuurd met de woorden: 
“Ik kan het wel zelf”. De betreff ende 
leerling legde daarna vrij vlot de 
cijfers oplopend en afl opend. Door 
de snelle feedback en interactie met 
deblokjes kon er een totale opdracht 
worden afgewerkt en steeds opnieuw 
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weer met veel plezier herhaald en 
herhaald worden. Deze nieuwe, 
andere werkvorm voor de kinderen 
bleek heel welkom, de leerlingen 
waren gemotiveerd om te leren 
met dit eigentijdse leermiddel. Ze 
vondenhet ‘vet cool’.

in het fi lmpje een impressie van leer-
lingen uit het zmlk die werken met de 
SifteoCubes

http://youtu.be/sKgM6fi 63Iw

SifteoCubes in groep 3 van de 
basisschool
Groep 3b van Basisschool Heydonck 
in Best maakt kennis met de 
SifteoCubes. De kinderen van 6-7 
jaar hebben (m)mkmm en mkmmm 
woordjes gelezen en gespeld met 
behulp van de blokjes. Na een korte 
introductie van dit type woorden 
op het interactieve schoolbord zijn 
de kinderen in verschillende werk-
vormen de leerstof gaan verwerken. 
In groepjes van twee leerlingen 
werden de woorden geoefend mbv 

de SifteoCubes. De overige kinderen 
uit de groep verwerkten de leerstof 
in het schrift of op het digibord. 
Tijdens deze les bleek ook dat de 
Sifteo’s voor de kinderen een leuk, 
ander leermiddel is om de leerstof te 
verwerken.

Het volgende fi lmpje geeft een beeld 
van deze les.

http://youtu.be/5kxw18QlZ7E

In groep vier
We hebben met kinderen uit 
groep vier van Basisschool de Ster 
uit Westerhoven gewerkt met 
twee groepjes van twee kinderen. 
Allereerst valt het op dat de kinderen 
weinig instructie nodig hebben 
om te gaan werken met de Cubes. 
De kinderen gaan enthousiast aan 
de slag en er ontstaat vanzelf een 
samenwerking om de vraagstukken 
gezamenlijk op te lossen. Kinderen 
leren van elkaar, ze helpen en 
verbeteren elkaar. We hebben met 
de ‘Creativity kit’ zelf opdrachten 
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gemaakt die aansluiten bij de leer-
inhouden van die week. De tafels 
van 3, 4 en 6 en zinnen en woordjes 
maken met woorden eindigend 
op een d/t. Daarnaast hebben ze 
ook met bestaande spelletjes van 
Sifteo gespeeld. Het werken met de 
SifteoCubes was uitdagend door het 
spelelement en de directe feedback. 
Ons inziens biedt het werken met de 
Cubes een snel in te passen nieuwe 
leermiddel naast de bestaande 
leermiddelen.

Een korte impressie van ons werk met 
kinderen uit groep 4 van Bs De Ster in 
Westerhoven.

http://youtu.be/EePzkqrXgvY

Enkele spellen
Enkele spellen die geschikt zijn en 
direct inzetbaar tijdens een onder-
wijssituatie voor bijvoorbeeld het 
rekenonderwijs:

* Cube Math geschikt vanaf 
groep 3, sommen maken en 
controleren. Door met hogere 

cijfers door te leggen worden 
de sommen steeds moeilijker.

* Mount Brainiac voor groep 
4-8. Cijfers leggen op volgorde.

* Peano’s Vault vanaf groep 5, 
‘Kraak de code’ met 2, 3, 4, 5 of 
6 cijfers een vooraf gegeven 
getal maken door -,+,X en: te 
gebruiken.

Tot slot
Een kritische noot bij onze positieve 
ervaringen is dat het installeren van 
de games op de Cubes soms wel 
lang kan duren. De kinderen bleken 
hier gelukkig geen last van te onder-
vinden. De standaard taalspellen zijn 
voorgeprogrammeerd in de Engelse 
taal. Deze spellen zijn daarom voor 
het Nederlandstalige onderwijs niet 
goed in te zetten. Om taalspellen met 
de Cubes te doen kan de leerkracht 
zelf de oefeningen maken.
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Michelle Clement
Onderwijsbegeleider bij KEii
@keiionderwijs | www.keii.nl

Wij zien dat de SifteoCubes een 
welkome aanvulling zijn op de leer-
middelen in de klas. Het palet van 
de leerkracht om met de verschil-
lende werkvormen aan de slag te 
gaan en om leerstof te verwerken 
wordt hiermee uitgebreid. Leerlingen 
kunnen er zelfstandig of in groepjes 
mee aan de slag.
De Creativity Kit biedt voldoende 
mogelijkheden voor de leerkracht 
om op een toegankelijke manier zelf 
oefeningen te maken. De tijd die je 
hiermee kwijt bent zit vooral in het 
bedenken van de opdracht, niet in 
het ‘programmeren’ zelf. Een basisset 
bestaat uit drie blokjes. Dit is wel 
werkbaar, maar extra Cubes met een 
maximum van 6 biedt toch wel meer 
mogelijkheden.

Al met al denken we dat we naar 
aanleiding van onze bevindingen 
kunnen zeggen dat de SifteoCubes 
nieuwe mogelijkheden bieden voor 
het spelend

en handelend leren, waarbij de 
betrokkenheid en enthousiasme van 
de leerlingen voor dit leermiddel 
hoog blijkt te zijn. Het succes van het 
gebruik van dit leermiddel is goed in 
te passen in een les, maar valt of staat 
bij een eff ectief klassenmanagement 
door de leerkracht.

SifteoCubes bestellen bij offi  ciële 
reseller: www.amazon.com
Let op: exclusief Europese adapter & 
verzendkosten

jaargang 1 nummer 2 19jaargang 1 nummer 2 19



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 zien 
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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. 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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Sinds 2004 bevindt 
zich in het prach-
tige Sonsbeekpark 
te Arnhem het 
Nederlands 
Watermuseum. 
Initiatiefnemer 

hiervoor was het Waterschap Rijn 
en IJssel, die enkele jaren daarvoor 
het plan had opgevat om een water-
informatiecentrum over water op te 
zetten. Op zoek naar een geschikte 

locatie kwam men terecht bij de 
zogenaamde Begijnenmolen aan 
de Jansbeek. Dit stroompje vormde, 
vanaf de zestiende tot ver in de 
negentiende eeuw, de bron voor tien 
watermolens en had daarmee een 
zeer belangrijke rol in de economie 
van de stad Arnhem. De laatste 
jaren van de twintigste eeuw was de 
bedrijvigheid langs de beek groten-
deels stilgevallen. Met de 2000 m2 
grote ondergrondse bouw van het 

Het Nederlands Watermuseum
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Nederlands Watermuseum – waartoe 
het oorspronkelijke idee van een 
informatiecentrum inmiddels uitge-
groeid was – kwam deze bedrij-
vigheid weer terug naar het park. 
Inmiddels bestaat het museum bijna 
tien jaar. Jaarlijks komen rond de vijf-
enzestigduizend kinderen en volwas-
senen hier in aanraking met alle grote 
en kleine vragen rondom het thema 
zoet water en waterbeheer.

Tijdens een schoolbezoek nemen 
kinderen deel aan een lesprogramma 
dat aangepast is op hun leeftijd en 
niveau, om zo een optimaal bezoek te 
krijgen. In vakanties of in weekenden 
komen gezinnen met kinderen of 
opa’s en oma’s in hun eigen tempo 
spelenderwijs kennis maken met het 
thema.

Het Nederlands Watermuseum is een 
eigentijds en interactief museum 
over alle aspecten van water. Een 
écht doe-museum waar je bijvoor-
beeld een tochtje kunt maken door 
het riool, een prachtige fi lm over 
water kunt bekijken, waterproefj es 
kunt uitvoeren, maar waar je ook 
van alles te weten kunt komen over 
dijkbeheer, drinkwater, grondwater of 
watergebruik in Nederland en de rest 
van de wereld. Weet jij bijvoorbeeld 
hoeveel water er nodig is voor een 
biefstuk op je bord? Of uit hoeveel 
water je lijf bestaat?

Op al deze vragen kun je zelf het 
antwoord vinden tijdens een bezoek 
aan de ondergrondse waterwereld 
van het museum.

Wil je ook nog in het waterlab 
proefj es doen? Dat kan in de week-
enden of als onderdeel van een 
schoolbezoek of kinderfeestje. Iedere 
schoolvakantie bieden we speciale 
activiteiten aan, houd hiervoor onze 
website in de gaten!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 u
In schoolvakanties ook op maandag 
geopend

Nederlands Watermuseum
Zijpendaalseweg 26 - 28
6814 CL ARNHEM
Tel: 026 - 44 52 548
E-mail: info@watermuseum.nl
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De Surfsleutel Browser
Daar waar met kinderen gewerkt 
en geleefd wordt, biedt Surfsleutel 
een kindvriendelijk en verantwoord 
internet. Surfsleutel heeft internet-
leer- en speelomgevingen ontwikkeld 
om ouders, leerkrachten en andere 
professionele opvoeders gereed-
schappen 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.
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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 hiervoor een eenmalige 
bijdrage van €29,95 voor het gebruik 
van de Surfsleutel Browser.

Jonge mensen en 
kinderen krijgen 
via internet moge-
lijkheden waarvan 
veel volwassenen 
in hun kinderjaren 
niet eens durfden 
dromen. We kunnen 
ons vast herin-
neren dat internet 

pas echt voor thuisgebruik in beeld 
kwam, toen het afrekenen van tele-
foontikken bij internetgebruik niet 
meer hoefde en onbeperkt internet 

beschikbaar kwam door allerlei 
abonnementsvormen. Internet werd 
sneller en sneller. De huidige digitale 
generatie heeft overal de beschik-
king over internet via PC, laptop, 
tablet en smart Phone. Spelen, leren 
en communiceren allemaal direct 
binnen handbereik.

Internet kent naast veel 
mogelijkheden ook valkuilen voor 
onze kinderen. Begeleiding door 
volwassenen is gewenst, maar hoe 
pak je dit aan?
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Pauline Maas behoort tot de pioniers 
in Nederland, die zich vol overgave 
inzetten om zowel kinderen als 
volwassenen digibewuster te maken. 
Ze geeft lezingen in het kader van 
mediawijsheid via Stichting Mijn 
Kind Online en naast uiteenlopende 
mediawijsheidprojecten geeft ze 
wekelijks zelf les aan kinderen.

Pauline ontwikkelt binnen haar 
eigen bedrijf 4PIP materialen, 
waarbij kinderen aan het denken 
worden gezet over internetgebruik 

en aangezet worden met elkaar en 
volwassenen te discussiëren.

In een volgende editie een inter-
view met deze gedreven mediawijze 
duizendpoot, maar we gebruiken 
de ruimte binnen dit artikel om 
een aantal van haar initiatieven te 
omschrijven.

Zelf games maken met GameMaker
GameMaker is een shareware-
programma waarmee computer-
spellen ontworpen kunnen worden.
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Met de gratis editie van GameMaker 
kan iedereen een eenvoudige 
shooter, puzzel, platform- of 
racegame bouwen. Door een module 
GameMaker in het onderwijs op te 
nemen sluiten leerkrachten helemaal 
aan op de wereld van de kinderen. 
Bovendien komen er bij het maken 
van een game allerlei nuttige vaar-
digheden kijken. Met het door 
Pauline Maas geschreven lesboek 
“GameMaker 4School Light” wordt 
het makkelijker om een project met 
GameMaker uit te voeren op school. 

De leerlingen worden in meerdere 
levels door het proces van het maken 
van een eenvoudige game geleid. 
Er is duidelijk zo weinig mogelijk 
theorie in het boek, maar heel veel 
schermafbeeldingen, grafi sche 
ondersteuning en kleuren. Zo wordt 
optimaal aangesloten bij de huidige 
generatie, die meer beeldend dan 
tekstueel is ingesteld. Games maken 
geeft kinderen het “motorkapge-
voel”: de sensatie om te ervaren hoe 
iets werkt en dat je de dingen naar 
je hand kunt zetten. Kinderen leren 
zorgvuldig werken, meer gestructu-
reerd nadenken en ICT gemakkelijker 
en vanzelfsprekender gebruiken. Er 
moeten tegenslagen overwonnen 
worden, soms moet zelfs helemaal 
opnieuw begonnen worden met een 
bepaald onderdeel, maar er is ook 
euforie als alles klopt en werkend is.

InternetMemoriespel
Het InternetMemoriespel
(www.internetmemorie.nl) is speciaal 
ontwikkeld om jonge kinderen 
bewust te maken van hun eigen 
internetgedrag. Het memoriespel is 
een spel met kaartjes waarop afbeel-
dingen staan die betrekking hebben 
op mediawijze onderwerpen. Vanaf 
groep vijf van de basisschool kan 
dit spel gespeeld worden. Door de 
stoere plaatjes kan het ook gebruikt 
worden in het speciaal onderwijs. 
Omdat de kinderen in groepsverband 

Brochure “De Surfsleutel” 28Brochure “De Surfsleutel” 28



het memoriespel spelen worden ze 
op een vrolijke manier geconfron-
teerd met hun eigen gedrag en dit 
geeft stof tot nadenken.

Bij lessen met het 
InternetMemoriespel is 
gebleken, dat kinderen veel 
plezier aan het spel beleven 
en tegelijkertijd stilstaan bij 
hun eigen internetgedrag. 
Een paar voorbeelden van de 
kaarten zijn: “Hoe ga jij om 
met je wachtwoord?” “Hoeveel 
vrienden heb jij op jouw Hyves, 
Facebook, etc?”
Het napraten over de onder-
werpen op de kaartjes is het 
belangrijkste leermoment 

voor kinderen en hun opvoeders. 
Met de speciaal ontwikkelde kleur-
plaat kunnen de kinderen nog meer 
nadenken over hun eigen internet-
gedrag. De lesbrief, die hoort bij het 
InternetMemoriespel kunt u down-
loaden vanaf de site van www.4pip.nl.
Behalve op school, kan het spel ook 
in huiselijke kring worden gespeeld.

In de volgende editie een interview 
met Pauline Maas zelf. Over haar 
projecten binnen Stichting Mijn Kind 
Online en haar initiatieven rondom 
mediawijsheid. Natuurlijk vragen we 
ook haar mening over de digitale 
toekomst voor onze kinderen en wat 
wij als volwassenen ermee kunnen of 
misschien wel moeten.

Bronnen:
www.4PIP.nl
www.mijnkindonline.nl
OWG digitaal
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Met ingang van schooljaar 2013/2014 
zijn in Nederland de deuren geopend 
van 11 Steve Jobs-scholen.

Maandag 12 
augustus, 
om half 8 in 
de ochtend 
beleefde de 
wereld een 

primeur. De eerste Steve Jobs-school 
opende haar deuren. In Breda, 
Nederland. Het nieuwe soort onder-
wijs, waarin de iPad centraal staat, 
is gestart na meer dan een jaar van 
voorbereiding en een periode van 
discussies. In totaal zullen dit school-
jaar elf, zogenaamde O4NT-scholen 
van start gaan.

O4NT is de organisatie achter de 
iPad-scholen. De naam van de orga-
nisatie staat voor Onderwijs voor een 
Nieuwe Tijd.

In de loop van het schooljaar 
zullen in totaal elf tablet-scholen 
haar deuren openen. Steve Jobs-
scholen verschijnen in Almere 
(2), Amstelveen, Amsterdam (3), 
Emmen, Heenvliet, Breda, Sneek en 
Maastricht.

Sommige basisscholen gaan volledig 
over op het nieuwe concept. Andere 
kiezen voor een gedeeltelijke imple-
mentatie of gaan alleen de jongste 
leerlingen over op de nieuwe 
werkwijze.

i D S
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Het schoolmodel bestaat uit een 
virtueel en een fysiek element. 
Leerlingen gaan gewoon naar school. 
De school is de gehele dag open van 
07:30 tot 18:30. Het aantal uren dat 
een kind fysiek aanwezig is op school 
zal minder kunnen zijn dan bij een 
traditionele school maar is gebonden 
aan een minimum. In de school zullen 
ook gewoon (leer-)activiteiten geor-
ganiseerd worden. Een leerling zal 
meer vrijheid krijgen maar het totale 
aantal lesuren die besteed worden 
aan het leren is niet identiek aan het 
lesuren dat het kind aanwezig is op 
school.

De methode van lesgeven is alleen 
anders. Een Steve Jobs-school zegt 
meer te letten op de ontwikkeling 
van de individuele talenten van een 

leerling, zo lezen we in het school-
model. De nieuwe digitale moge-
lijkheden, waar de iPad een onder-
deel is, worden daarvoor ingezet. 
Communities staan centraal, waarbij 
leerlingen in de virtuele gemeen-
schap van elkaar kunnen leren.
De virtuele omgeving het de 
Elektronische Leeromgeving (ELO). 
Hier kunnen leerlingen op allerlei 
manieren kennis en vaardigheden 
opdoen.

Genoeg stof voor discussie in onder-
wijsland. Overal vind je voor- en 
tegenstanders die hun betoog 
willen doen. Nieuw onderzoek van 
het Kohnstamm Instituut van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) 
deed onderzoek naar het gebruik van 
de tablet-pc in het primair onderwijs.
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Het onderzoek is uitgevoerd door 
Joost Meijer. De onderzoeker van het 
instituut van de UvA voerde onder-
zoek uit op vijftien scholen in het 
primair onderwijs en het voorgezet 
onderwijs.

De onderzoeker roemt de voordelen 
van het gebruik van de tablet in de 
klas. Zo krijgt een leerling direct 
terugkoppeling bij het gebruik 
van een app op de iPad. “Dat is een 
krachtig middel” citeert nieuws.nl de 
onderzoeker.

Het onderzoek wijst alleen niet uit 
dat de prestaties van de leerlingen 
waar een tablet wordt gebruikt beter 
zijn. Slechts bij twee scholen op het 
voortgezet onderwijs zijn positieve 
resultaten gevonden. Op de basis-
scholen was alleen een positief eff ect 
van de tablet te zien bij het rekenen 
met behulp van een app. Aan de 
andere kant vond Meijer een negatief 
eff ect op het onderdeel spelling.
De resultaten wijzen niet eenduidig 
één kant op. Het positieve eff ect op 
leerprestaties van een kind kan voor-
alsnog niet bewezen worden.

Overigens wees ander onderzoek 
(Stef Van Gorp, Mechelen, onderdeel 
masteropleiding) naar het gebruik 
van de tablet uit dat het werken met 
een tablet juist negatief uitpakt bij 
het maken van wiskundige opgaven. 

Het onderzoek maakte deel uit van 
een masterstudie van Stef van Gorp, 
te Mechelen in België. Zijn onder-
zoek laat zien dat bij het rekenen 
meer fouten worden gemaakt op een 
tablet dan op papier. 72 Procent van 
de kinderen maakt meer fouten bij 
het oplossen van wiskundige vraag-
stukken op de tablet-computer. Een 
kind maakt gemiddeld op papier 
maar één fout bij het rekenen. Op de 
tablet worden gemiddeld zes fouten 
gemaakt bij het oplossen van de 
opgaven.

Niet alleen worden meer rekenfouten 
gemaakt op de tablet. Ook de tijd die 
een kind nodig heeft voor de oplos-
sing van een opgave is langer. Een 
serie opgaven op papier vergt voor 
een kind gemiddeld 3 minuten en 
16 seconden. Op een tablet doet een 
kind hier gemiddeld 41 seconden 
langer over.

Van Gorp geeft meerdere redenen 
aan voor deze opvallende conclusie 
van zijn onderzoek. Zo neemt een 
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kind de tablet minder serieus en ziet 
het zo’n modern apparaat meer als 
speelgoed.

Een andere mogelijkheid voor 
het verschil in het aantal fouten is 
het feit dat een tablet een relatief 
nieuw apparaat is. Kinderen moeten 
mogelijk wennen aan het doen van 
opdrachten op de tablet-pc.

Toch stelt Van Gorp dat de tablet niet 
alleen negatief gezien moet worden 
in het onderwijs: “Een tablet moti-
veert de kinderen en betrekt hen bij 
de lessen en de leerstof. Het hoeft 
helemaal geen ja/nee-verhaal te 
zijn. Tablets in het onderwijs moeten 
kunnen, maar ze mogen niet de 
enige werkvorm zijn.”

We blijven even bij onze zuiderburen. 
Volgens de Belgische nieuwssite 
Nieuwsblad.be deed navraag bij 
verschillende scholen die de tablet 
al heeft ingevoerd in het onder-
wijs. De meeste scholen, waar de 
tablet is ingevoerd in het onderwijs 
blijven positief over het gebruik van 
de tablet door de leerlingen. De 
meeste scholen kiezen voor de iPad, 
voornamelijk vanwege de gebruiks-
vriendelijke software en het brede 
aanbod van educatieve apps. Scholen 
die voor Android kiezen deden dit 
voornamelijk vanwege de lagere 
aanschafprijs.

Terug naar de Steve Jobs-scholen. 
Het concept van de iPad-school 
draait trouwens niet alleen om de 
tablet en het toepassen van educa-
tieve apps. De leermethoden en sfeer 
zullen ook veranderen 
op deze school. Mogelijk 
dat deze factoren wel 
positief uitpakken voor 
de iPad-school.

Nog even los van alle 
verschillende meningen 
uit uitvoerend onder-
wijsland is natuurlijk de 
Onderwijsinspectie ook 
erg kritisch. Het overheidsorgaan dat 
de kwaliteit van het onderwijs moet 
bewaken zegt de scholen in de gaten 
te houden.

De meningen zijn duidelijk verdeeld. 
We zullen de eerste resultaten van 
de iPad-scholen snel gaan zien, nu 
alle Steve Jobs-scholen zijn gestart in 
Nederland.

Kijk voor meer informatie over de 
Steve Jobs-scholen op de eigen 
websites www.o4nt.nl en
http://stevejobsschoolbreda.nl/of 
voor een multimediale indruk zie 
Youtube.nl.

Bronnen o.a. Leon Veraa / TabletGuide / 
www.youtube.nl
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www.mediawijzer.net
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.4pip.nl
4PIP is in 2005 door Pauline Maas opgezet. Na jarenlang in de automatisering 
te hebben gewerkt ging ze steeds meer voorlichting geven op scholen aan 
ouders, docenten en leerlingen over mediawijsheid.
In 2005 heeft ze de stap genomen om haar eigen bedrijf 4PIP te beginnen en 
doet ze veel projecten voor Mijn Kind Online

Voor vragen, interviews of opdrachten kunt u schrijven, bellen, twitteren of 
e-mailen met Pauline Maas.
Adres: Julianalaan 26, 6824 KE Arnhem
Telefoon: 026-3510070
Twitter: @4pip
E-mail: pauline@4pip.nl
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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

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, vaar-
digheden 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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FF w88

ik zit 

nog ff te 

geemen...

Hé

man...

afsluiten 

KAN!!!

Kinderinternet de Surfsleutel
Watermolen 22
4761 GS  Zevenbergen

T: 0168-329051
(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:
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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