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Alweer de derde editie van het 
informatieboekje “De Surfsleutel”. Het 
enthousiasme van jullie, de lezers, is 
voor ons team erg motiverend. We 
kregen goede suggesties aangereikt 
voor volgende edities. Zo kregen we 
het verzoek om meer ideetjes voor 
kinderactiviteiten in de uitgaven te 
verwerken. De redactie zie je weer 
aan het werk en inderdaad vinden 
jullie het verzoek ingewilligd.

Wat is er in deze editie zoal te vinden?

André Schever van Keii Onderwijs 
besteedt in zijn artikel “Leren is een 
werkwoord” aandacht aan verande-
rende leer- en werkvormen in de klas 
en neemt met name “speldidactiek” 
onder de loep.

Zoals in de vorige editie beloofd, 
het interview met Pauline Maas. 
Deze mediawijze duizendpoot geeft 
ouders, leerkrachten en kinderen 
handvatten voor bewust gebruik en 
wederzijdse opvoeding met betrek-
king tot de digitale mogelijkheden 
met computers, tablet-PC’s en 
smartphones.

Tekenteam uit Delft staat aan de 
grafi sche basis van www.surfsleutel.
nl. Richard Bijloo zwaait er op en 
plezierige manier de scepter. Al een 
tijdje probeert onze redactie met 
deze druk bezette man een afspraak 
voor een gesprek te maken. Dat het 
gelukt is bewijst een verslag in deze 
editie. Jullie maken kennis met de 
creatieve vader van Surfi e.

“FF Googlen” wordt al gauw 
geroepen als we ons via internet 
willen laten informeren of als we iets 
of iemand zoeken. Goed en gericht 
zoeken is een kunst op zich, maar hoe 
kun je dat het handigst aanpakken?
Maarten Sprenger is o.a. leraar en 
heeft een boekje uitgebracht waarbij 
zowel volwassenen als kinderen 
handvatten krijgen voor “Slim zoeken 
op internet”.

Dit en nog veel meer vindt je terug in 
deze editie.

Veel nuttig leesplezier.

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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We proberen op de Surfsleutel 
zoveel mogelijk linken te plaatsen 
naar leuke, interessante en ook 
leerzame onderwerpen. Ook krijgt 
de Surfsleutel steeds meer eigen 
“content”, pagina’s met informatie die 
we zelf of met hulp van partners in 
elkaar gezet hebben. Hierbij speelt de 
redactie van de Surfsleutel een hele 
belangrijke rol. Zij bekijken alle links, 
zorgen dat er geen discriminatie, 
racisme, porno of extreem geweld op 
voorkomt. Ook maken zij veel van de 
“content” zelf.
 
Heel belangrijk hierbij is dat de 
Surfsleutel verschillende leeftijdsca-
tegorieën kent:

 

Al bij het oproepen van de Surfsleutel 
wordt gevraagd hoe oud je bent. 
Daarnaast kun je ook altijd de juiste 
leeftijdscategorie aanklikken naast 
Surfi e. Hierdoor kom je altijd op die 
informatie die voor de betreff ende 
leeftijdsgroep het meest geschikt 
is. Dit betekent dat de redactie van 
alle markten thuis moet zijn bij het 
zoeken van de juiste links. Voor 
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de leeftijdsgroep 4-6 jarigen is er 
bijvoorbeeld van alles te vinden over 
het leren van het alfabet, de verschil-
lende kleuren, getallen en ga zo maar 
door. Terwijl er voor de leeftijdsgroep 
9 – 14 heel veel linken zijn waarmee 
je bijvoorbeeld spelling en gramma-
tica kunt oefenen of je voorbereiden 
op de CITO toets. Voor de redactie is 
het steeds weer een uitdaging om de 
juiste informatie aan te bieden voor 
de juiste leeftijdsgroep.

Een ander heel belangrijk aspect 
van de Surfsleutel is dat we zoveel 
mogelijk willen aansluiten bij de 
actualiteit. Zo worden bijvoorbeeld 
de weersverwachting en de headlines 
van het Jeugdjournaal standaard 
getoond op de voorpagina van de 
Surfsleutel:

Daarnaast maakt de redactie heel 
veel eigen content rond belangrijke 
gebeurtenissen. Zo is er een hele 
sectie op de Surfsleutel gewijd aan de 
Olympische Spelen in Sochi en is op 
dit moment de voorbereiding voor 
het komende WK voetbal in Brazilië 
in volle gang. Je ziet het ook als je 

het nieuws en belangrijke gebeur-
tenissen wilt volgen is de Surfsleutel 
“the place to be”!

Zoals wel blijkt uit het voorgaande 
is het redactiewerk meestal heel 
serieus, maar zo af en toe laten 
de dames zich helemaal gaan. Dit 

gebeurt vooral wanneer er weer 
nieuwe knutsels moeten worden 
gemaakt, omdat er bijvoorbeeld 
feestdagen als Pasen en Kerstmis 
aankomen. We hebben de stelregel 
dat alle knutsels, die we plaatsen ook 
zoveel mogelijk door ons gemaakt 
moeten worden. 
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Dit betekent dat de redactietafels bij 
de Surfsleutel regelmatig worden 
omgebouwd tot hobby werkbanken 
voor het maken van de leukste 
knutsels. Meestal levert dit hele 
leuke resultaten op, maar soms gaat 
het natuurlijk ook wel eens mis en 
kunnen we een bepaalde knutsel 
toch niet plaatsen. Een hele leuke 
bijkomstigheid van al dit werk is wel 
dat de Surfsleutel redactie een alles-
behalve saai kantoor is geworden. 

Alle knutsels blijven op kantoor en 
worden gebruikt om de ruimte zo 
leuk mogelijk aan te kleden. Ook 
hierbij speelt de redactie weer een 
belangrijke rol, hoewel soms wel 
enige acrobatiek nodig is om alles op 
te hangen.
 
Zoals je ziet is de redactie van de 
Surfsleutel van alle markten thuis 
en doet ze ontzettend haar best om 
de Surfsleutel zo leuk en gevarieerd 
mogelijk te houden. Je kunt haar hier 
trouwens ook heel goed bij helpen. 

Allereerst is er de “Goede / foute link” 
Surfi e rechtsboven in elke pagina van 
de Surfsleutel. Hiermee kun je heel 
makkelijk een leuke of interessante 
pagina melden, maar misschien ook 
een link aangeven die we volgens 
jou beter kunnen verwijderen van 
de Surfsleutel. Je kunt ons ook altijd 
bereiken via het mailadres info@
surfsleutel.nl . Alle informatie die 
hierop binnenkomt wordt namelijk 
ook altijd gedeeld met de redactie 
en misschien vindt je jouw sugges-
ties dan binnenkort wel terug op de 
Surfsleutel!
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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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‘Google het even’
Informatie zoeken voor een werkstuk 
of een spreekbeurt lijkt zo simpel: 
‘Zoek maar even op Google’. 
Net zoals: ‘Je moet wel de juiste 

zoekwoorden gebruiken’. Maar 
kaats de vraag eens terug: ‘Doe het 
even voor ...’ en dan blijkt zoeken 
op internet overduidelijk een tijd-
rovende klus met een onzekere 

Wanneer je gaat 
knippen, pak je een 
schaar. Ga je schil-
deren, dan pak je een 
kwast. Op internet 
horen de zoekma-
chines bij je gereed-
schap. Maar: er is 
geen gebruiksaan-
wijzing en je ziet niet 
wat er gebeurt in 
een zoekmachine. 
Daarom is er nu een 
boek verschenen 
over alles rond 
internet-zoeken 
voor ‘beginners’. 
Kun je in plaats 
van 246.000.000 
vage resultaten 
24 heldere treff ers 
krijgen? Leer 
zoeken met de 
juiste spullen, tips 
en trucs. Stuur 
de zoekmachine 
zoals jij dat wilt.

n 

en

-

et 

n
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uitkomst te worden. In de eerste 
plaats zijn er altijd teveel hits: daaruit 
nuttige links selecteren is al lastig. 
Daarnaast is het de vraag hoe je als 
kind informatie vindt die je ook zelf 
kan lezen en begrijpen. En is die 
informatie ook betrouwbaar? Zo zijn 
er meer obstakels op weg naar bruik-
bare teksten of fi lmpjes. 

Maar Google helpt je toch? 
Inderdaad. De vraag is alleen: helpt 
Google zoals jij dat wilt? Google is 
vaak wat opdringerig, een beetje te 
hulpvaardig. Google doet alsof ze jou 
goed kennen, maar Google laat je 
vooral zien wat ‘de meeste mensen’ 
willen. Een persoonlijke keuze maken, 
daar moet je Google toe dwingen. En 
niet alleen Google, ook Yahoo of Bing. 
De kern van Slim Zoeken is: ‘Hoe stuur 
je een zoekmachine?’ Leer je zoek-
machine kennen en gebruiken. Want 
ook al kun je niet zien wat er onder 
de motorkap gebeurt, het ‘dashboard’ 
heeft talloze onbekende, maar erg 
bruikbare knoppen. Wissel ook eens 
af, probeer andere, meer privacy-
vriendelijke zoekmachines zoals 
DuckDuckGo en ixquick. Of Blekko. 

Digitale natives bestaan niet
Het idee van ‘digital natives’, 
opgroeien met digitale middelen en 
er meteen de weg op weten, blijkt 
een mythe te zijn (noot: www.ou.nl/
web/kritisch-denken-in-de-weten-
schap/paul-kirschner.) Kinderen zijn 

weliswaar handiger met knoppen 
dan ouders, maar niet behendiger 
in het omspringen met de inhoud 
van internet en apps. Ook zeggen 
veel mensen van zichzelf dat ze goed 
kunnen ‘googelen’. In de praktijk 
valt dat soms fl ink tegen. Het door-
brengen van veel tijd op Google gaat 
lang niet altijd gelijk op met succes 
bij het zoeken. 

Twee manieren van Slim Zoeken 
Slim Zoeken heeft twee kanten. 
Aan de ene kant is het handig te 
beginnen met zoeken bij de beste 
websites voor kinderen. Wie wijst 
de weg? Surfsleutel is een goede 
startplek en bij zoekmachine 8-12.
info kun je vrijwel alle geschikte 
kinderinformatie zelf doorzoeken. 
Aan de andere kant is het belangrijk 
op jonge leeftijd te leren werken met 
zoekmachines. Jong leren betekent 
later veel tijd besparen. Net als vroeg 
leren typen trouwens. Dit geldt ook 
voor het gebruik van sneltoetsen. 
Zoeken met toetscombinatie ctrl f 
in een tekst of een pagina behoort 
tot de basiskennis van de computer. 
Sneltoetsen bestaan voor elk compu-
terprogramma: zoek ze op!

Hoe je ook gaat zoeken – voorbe-
reiding is belangrijk. Bij een goede 
voorbereiding hoort vragen stellen. 
Een spreekbeurt houden over je 
lievelingsdier? Sta even stil bij wat je 
echt wilt weten.
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Heb je zelf een konijn of wil je er juist 
graag een hebben? Je eigen ervaring 
bepaalt je vraag. Heb je een konijn, 
noteer dan wat je aan een ander zou 
kunnen vertellen. Bedenk daarna wat 
je nog meer wilt weten. Een goede 
onderzoeksvraag komt voort uit inte-
resse. Ben je vooral geïnteresseerd 
in konijnen in het wild? Wil je weten 
hoe ze holen bouwen, hoe ze aan 
hun vijanden weten te ontsnappen 
of juist hoe ze deel uitmaken van de 
voedselketen? Het bedenken van 
een goeie vraag levert meteen ook 
nieuwe trefwoorden op waarmee je 
slim kan gaan zoeken. Goed idee om 
daar een lijstje van te maken!

Natuurlijk: dit kost ook tijd. Toch 
komt deze tijd je beter van pas dan 
eindeloos klikken op vage links met 
te moeilijke informatie. Of afgeleid 
worden door reclames en spelletjes. 
Bepaal zelf je doel, ontwikkel je eigen 
persoonlijke informatie methode ;-)

Slim Zoeken gaat over alle stappen 
die je doet – van een beginvraag 
verzinnen en trefwoorden verza-
melen, via zoekcommando’s naar 
manieren om de betrouwbaarheid 
van een website beoordelen. En 
vergeet niet om je links en de infor-
matie die je gaat gebruiken slim op 
te slaan! De links uit het boek staan 
in een voorbeeld-account, bij onder 
andere Symbaloo, Yurls en Pinboard. 

De toekomst van zoeken op 
internet
Het is 100% zeker dat er nog veel 
gaat veranderen in zoeken op 
internet. Elke maand komt er wel een 
nieuwe mogelijkheid bij. De laatste 
wijzigingen gaan over beeld-zoeken, 
zoals zoeken op kleur en naar ‘soort-
gelijke afbeeldingen’. Over niet al te 
lang kunnen we ook zoeken in video 
en gesproken geluid. Door al deze 
vernieuwingen wordt zoeken speci-
aler. Of het makkelijker wordt, valt 
niet te voorspellen. Internet is al vrij 
vol en er komt elk uur ongelofelijk 
veel bij. Zelf Slim leren zoeken zal 
altijd nodig blijven. Sterker nog: het 
zal steeds belangrijker worden ...

Slim Zoeken is niet alleen voor 
kinderen, het is geschikt voor 
iedereen die iets meer wil weten van 
zoekmachines en internetinformatie. 
Slim zoeken is zoeken met plezier: 
meer kwaliteit en minder tijdverlies. 
Een boek om naast de computer te 
leggen ... 

Over de schrijver van Slim Zoeken
Maarten Sprenger werkt in het 
basisonderwijs. Hij bedenkt kunstpro-
jecten voor scholen, vaak in verband 
met andere vakken zoals aardrijks-
kunde of geschiedenis. Ook maakt 
hij sinds 2006 zoekmachine 8-12.info, 
waarin de beste kinderinformatie 
handig doorzocht kan worden.
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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 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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Wie is Tekenteam?
Tekenteam is een moderne teken-
studio in Delft waar 3 vaste mede-
werkers werken. Daarnaast heeft 
de studio meer dan 20 freelancers 
die aangestuurd worden vanuit 
deze studio. Bij Tekenteam zijn de 
juiste illustratoren te vinden om 
een tekenopdracht tot een goed 
einde te brengen. Vele bekende 
characters zijn door ons ontworpen 
en worden vandaag de dag nog 
altijd in studio Tekenteam getekend. 
Zo ontstaan uit onze penselen o.a. 
de characters Bobo, Okki , Ekkie 
(Hoogenboom vakantieparken), Koos 
Konijn (Roompot), Molly en Caatje 
van Molecaten en Rinus Redder. 
Het is onze specialiteit om grote 
tekenopdrachten aan te kunnen; 
Schoolboeken waar in korte tijd 

honderden cartoons voor getekend 
moet worden, een website vorm-
geven met illustratief design inclusief 
de animaties, etc.

Wat is de achtergrond van 
Tekenteam?
Tekenteam is 18 jaar geleden opge-
richt door Daniëlle en Richard Bijloo. 
Toen begonnen vanuit een zolderka-
mertje. Het begon vrij hobbymatig 
met strips in lokale kranten maar 
groeide snel uit tot complexe teken-
opdrachten voor landelijke tijd-
schriften en uitgevers.

Waarom dat kindgerichte, wat trekt 
jullie daar in aan?
Misschien omdat we zelf gewoon 
nog een beetje kind zijn gebleven. 
Het is gewoon erg leuk om te doen. 

In samenwerking met Tekenteam is het ontwerp van 
kinderinternet de Surfsleutel ontstaan.
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Tekenteam tekent overigens ook 
veel voor de volwassen doelgroep 
en dus niet alleen kindgericht. Alleen 
tonen de producten van kinderen 
gewoon beter op de website en is het 
inmiddels wel een expertise van ons 
geworden.

Hoe ziet jullie team eruit?

Danielle doet het secretariële werk, 
de planning, coördinatie en boekhou-
ding. Richard is het creatieve brein en 
verzint telkens nieuwe concepten die 
de studio uitwerkt voor haar klanten. 
Richard doet ook de verkoop en zit 
zelf ook aan de knoppen. Sabine is 
fulltime illustrator. Zij tekent, tekent 
en tekent!

Hoe zijn jullie in contact gekomen 
met kinderinternet de Surfsleutel?

Daarvoor zijn we gebeld door René 
van Liesdonk. Hij heeft ons benaderd 
om de website te restylen.

Wat spreekt jullie aan in de 
Surfsleutel en de visie erachter?
Een geweldige gedachte om 
kinderen niet in aanraking te laten 
komen met geweld en allerlei andere 

verkeerde zaken die op het internet 
langskomen. Op de wat meer 
ouderwetse media, zoals TV, wordt 
rekening gehouden met tijdzones. 
Voor acht uur 's avond komt geweld 
bijvoorbeeld niet langs. En erotiek is 
sowieso laat op de avond. Met het 
internet is die veiligheid volledig 
weggevaagd. Alle troep is te vinden 
en als je niet uitkijkt komen er 
beelden voorbij midden op de dag 
die helemaal niet geschikt zijn voor 
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jonge kinderen. Dit kan een enorme 
impact veroorzaken voor kinderen 
die zeer grote negatieve gevolgen 
kan hebben.

Hoe gaat het ontwikkelen van zo’n 
website in zijn werk, ontwerp je eerst 
een website en daarna een avatar 
als Surfi e of andersom?
Eerst maak je een fl ow-chart. Dat is 
een schema waarin je zoveel mogelijk 
pagina's die je erin wilt hebben 
benoemt. Daarin wordt de navigatie 
structuur duidelijk. Daarna begin je 
aan het design van de site waarin ook 
de avatar Surfi e tot leven komt.

Wat zijn de specifi eke kindvrien-
delijke elementen die jullie in de 
Surfsleutel hebben gebracht?
Leeftijds keuze, spel- en leermogelijk-
heden, nieuwsitems jeugdjournaal, 
een mogelijkheid om een slechte 
link te melden of een goede link te 
tippen. Verder vele onderwerpen die 
ook op scholen worden behandeld 
zoals de vakken; aardrijkskunde, 
rekenen, taal, etc..

Kregen jullie voor het ontwerp van 
Surfi e een specifi eke opdracht mee 
of waren jullie daar vrij in?

Toen we op de redactie kwamen 
hingen daar vele printen van designs 
welke kant ze op wilden met de 
website. Prints van magazines die 
aanspreken en sites die populair bij 
kinderen waren. We moesten een 
site ontwikkelen die zowel meisjes 
als jongens aanspraak en kinderen 
vanaf 4 tot 14 jaar. Dat laatste was 
misschien wel het lastigste. Een 
puber van 14 vind niet hetzelfde als 
een kind van 4 jaar leuk. Vandaar 
dat we kozen voor een niet kinder-
achtig fi guurtje ala Spongebob. Het 
fi guurtje zelf spreekt jonge kinderen 
aan maar als je de juiste humor 
toevoegt kunnen pubers het ook leuk 
vinden.

Hoe is de uiteindelijke Surfi e tot 
stand gekomen?
De naam zegt het al Surfsleutel. We 
dachten aan een slotje omdat er 
gewoon sites niet geschikt zijn voor 
kinderen. Deze moeten als het ware 
op slot. En Surfi e is een open slotje 
want die site is wel geschikt voor 
kinderen.

Moeten jullie bij het ontwerp ook 
rekening houden met de technische 
kant van de website?
Uiteraard! Niet alles wat je bedenkt 
is technisch mogelijk of zorgt voor 
problemen aan de technische kant. 
Daarvoor hebben we vanaf het begin 
nauw contact onderhouden met de 
programmeur.
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 

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

 
Spelletje voor Buiten 

 

TTV-Tikkertje 

 
  
  
 
Voor kinderen van alle leeftijden 
Aantal spelers: maakt niet uit  
Hoe lang duurt het spel: zo lang als 
het leuk is. 
  
Wat heb je nodig? 
- niets 

       
  

Hoe gaat het? 

 Eén van de spelers is de tikker. 

 Na het startsignaal probeert de tikker de overige spelers te tikken. Lukt dit, 
dan wordt de speler die getikt is, de nieuwe tikker. 

 Om te voorkomen dat ze getikt worden kunnen de spelers, stil gaan staan, de 
naam van een televisieprogramma noemen en een poortje van hun benen 
maken. 

 Zolang een speler zo staat, mag hij/zij niet getikt worden. 

 De speler kan verlost worden, doordat een andere speler door het poortje kruipt. 
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Wat zie ik dat toch 
graag, kinderen 
betrokken en met 
rode konen aan het 
werk. Leerlingen die 
zichtbaar met plezier 
leren. Ik mijn dage-
lijkse praktijk word ik 
steeds weer bevestigd 

dat we dit minimaal bereiken als we 
kennisoverdracht nastreven waarbij 
de leerkracht vertelt, laat zien, instru-
eert en veel energie in de les legt. De 
leerkracht als zender en wat moeten 
de leerlingen doen tijdens de les? 
Als je dit zou vertalen naar fysiek 
waarneembare werkwoorden is het 
maar beperkt; leerlingen lezen, kijken, 
luisteren en schrijven. Bereiden we 
onze kinderen op deze manier voor 
op hun toekomst? Een toekomst 
waarvan we niet precies weten hoe 
die eruit komt te zien. Welke tech-
nieken zijn er, welke banen kennen we 
en welke problemen dienen opgelost 
te worden. Dit is in vergelijking met 50 
jaar geleden een hele verandering. Het 
onderwijs kon in die tijd redelijk voor-
spellen waar kinderen voor opgeleid 
moesten worden. In de huidige tijd 
is dit een stuk minder eenvoudig. Er 
worden andere vaardigheden van 
onze kinderen verwacht waarmee 
ze als volwassenen in een wereld 
probleem oplossend, meertalig, ict 

geletterd, fl exibel, samenwerkend, 
communicatief, kritisch en creatief 
kunnen leven, werken en leren. 

Om kinderen optimaal te kunnen 
voorbereiden zal het onderwijssys-
teem zich meer moeten focussen op 
het beste uit de leerling te halen in 
plaats van het beste van de docent in 
de leerling te stoppen. Dit betekent 
dat er in de lessen meer interactivi-
teit en vooral ook activiteit voor de 
kinderen terug te zien zou moeten 
zijn. De activiteit van de leerling 
tijdens het werken kan vergroot 
worden door meer waarneembare 
werkwoorden toe te passen. Dit vraagt 
van de leerkracht wel een andere rol, 
maar zeker ook andere werkvormen. 
Kinderen zullen tijdens het leren meer 
verantwoordelijk en eigenaarschap 
nodig hebben voor wat geleerd wordt. 
Als een leraar tijdens het voorbereiden 
van een les nadenkt over de zicht-
bare werkwoorden tijdens een les, 
dan ontstaan al andere werkvormen. 
Bewegen, schilderen, samenwerken, 
fotograferen, fi lmen, gooien, rollen, 
lopen, springen, dansen, knippen, 
plakken, discussiëren, ontdekken,.. 
zijn andere activiteiten dan lezen, 
luisteren en kijken. De regie zal zeker 
bij de leerkracht liggen. Hij heeft 
immers zicht op de leerlijnen die de 
leerling doorloopt en de te bereiken 
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doelen. Hij zal hierin altijd de sturing 
en feedback blijven geven, maar de 
activiteit, het werken en leren gebeurt 
bij de leerling.

Spel didactiek, een manier om 
actief leren te stimuleren
Kinderen leren vanzelfsprekend door 
spel, maar gaandeweg de school-
loopbaan gaat dit vermogen verloren. 
Hoe kun je als leerkracht dit vermogen 
eff ectief aanspreken en doelgericht 
inzetten in een leersituatie? Hoe 
bereik je jongeren die tegenwoordig 
al veel 'spelend' leren met smart-
phones, gamesconsoles etc? Is spel en 
spelend leren ook mogelijk binnen de 
schoolsituatie? 

Speldidactiek is een bijzondere vorm 
van het ontwerpen van leerprocessen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
ontwerpprincipes en methoden die 
ook gebruikt worden bij het ontwik-
kelen van games. Naast gamifi cation 
elementen als werken met levels, 
wedstrijdelementen, credits, gaat 
werken volgens speldidactiek net een 
stap verder. Werken in echte situaties 
aan een levensechte opdracht.

 Hierdoor gaan kinderen niet in een 
‘stel dat je’ situatie leren, maar in een 
echte situatie waar rollen en taken 
worden toegekend, contacten worden 
gelegd, verantwoordelijkheid wordt 
gegeven om uiteindelijk een echt 
product op te leveren, vanuit een 
betekenisvolle context en uitdaging.
Door deze didactiek zullen kinderen 
talloze werkwoorden gebruiken om 
tot leren te komen en worden gaan-
deweg ook andere vaardigheden 
ontwikkeld, waarschijnlijk belangrijke 
skills voor hun toekomst!

Bij didactiek volgens de spelprincipes 
ligt de nadruk op het leren zelf maar is 
een belangrijk nevendoel de motivatie 
van leerlingen te verhogen. Natuurlijk 
is een hoge betrokkenheid nog geen 
bewijs dat er ook echt geleerd wordt, 
maar iedereen zal beamen dat een 
kind minder ontwikkeling doormaakt 
als het niet betrokken is bij zijn werk. 
Om nog even terug te komen op de 
eerder genoemde rode konen bij de 
kinderen, wat metaforisch in tempera-
tuur is uit te drukken. Het is niet realis-
tisch om de hele dag hoge tempera-
turen te halen in je klaslokaal. Maar 
toch wens ik iedere docent en leerling 
iedere schooldag af en toe een hoge 
temperatuur toe.

Andre Slegers
Onderwijsbegeleider bij KEii
@keiionderwijs | www.keii.nl
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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

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

  
Voorjaars- knutsel 

 

HHoed 

 

WWat heb je nodig? 
- schaar 
-- gekleurd papier  
- lijm 
- naald 
- gekleurde draad 
- zwarte stift  
  

 

 HHoe maak je het? 
 Knip uit het gekleurde papier een band die precies om je hoofd past. 
 Plak de uiteinden aan elkaar vast. 
 Knip uit een andere kleur papier stroken. 
 Plak de uiteinden van de stroken aan de band vast. (zie voorbeeld!) 
 Knip uit weer een andere kleur papier een vogel, een bloem of een andere leuke 

vorm.  
 Prik met de naald een gaatje door de vorm en de bovenkant van de stroken. 
 Haal de draad erdoorheen, zodat de vorm in de hoed hangt. 
 Knoop de uiteinden van de draad vast, zodat het vast blijft zitten. 
 Je kunt nu de hoed nu nog extra mooi versieren! 
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Met als opleidingsachtergrond 
Textiele werkvormen kreeg Pauline 
Maas haar entree binnen het onder-
wijs als handwerk juf. Hierna werkt 
ze jarenlang in de automatisering 
en ging ze steeds meer voorlich-
ting geven op scholen aan ouders, 
docenten en leerlingen over media-
wijsheid. In 2005 heeft ze de stap 
genomen om haar eigen bedrijf 
4PIP te beginnen en doet ze veel 
projecten voor het nieuwe Bureau 
Jeugd en Media (het oude Mijn Kind 
Online). Ze combineert dit met haar 
werk als multimediadocent op een 
school voor speciaal onderwijs.

Pauline Maas en de interviewer 
René van Liesdonk zijn geen onbe-
kenden voor elkaar en hebben in het 
verleden samengewerkt bij het infor-
meren van ouders en leerkrachten 
op gebied van internetgebruik en 
opvoeding. René houdt zich nu 

vooral bezig met kinderinternet de 
Surfsleutel en Pauline met kinderen 
en programmeren en mediawijsheid. 
Ze hebben elkaar al een tijdje niet 
meer gesproken, dus gewoon maar 
beginnen.

René trapt af:
R: Hallo Pauline, tijdje geleden. Hoe 

gaat het met je?
P: Gewoon lekker druk met alles 

rondom mediawijsheid en 
programmeren met kinderen. Veel 
te veel mogelijkheden om uit te 
kiezen.

R: Ik ken je vooral van thema-
avonden en kindertrainingen op 
scholen. Doe je dat nog?

P: Jazeker, nuvia Bureau Jeugd & 
Media. Met een team van zo’n 
15 MKO sprekers heeft Justine 
Pardoen dit bureau opgezet 
omdat Mijn Kind Online naar 
kennisnet is overgegaan en 
zich niet meer toelegt op het 
verzorgen van thema-avonden 
etc. Die specialisatie wordt nu 
binnen Bureau Jeugd & Media 
verder doorontwikkeld en we 
krijgen vanuit het oude Mijn Kind 
Online opdrachten toegespeeld 
die binnen onze expertise vallen.
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 Maar om je een beeld te geven 
van mijn activiteiten op dit gebied. 
Ik ben spreker op zo’n 60 thema-
avonden per jaar, verzorg regel-
matig studiedagen voor docenten 
naast nog andere lezingen. Een 
keer of vier per jaar doe ik dit 
in het Engels op internationale 
scholen, waarvoor ik ook al enkele 
malen de oversteek naar Engeland 
heb mogen maken. Alleen al voor 
de thema-avonden en trainingen 
rijdt ik 30.000 kilometertjes per 
jaar; zo klein is Nederland dus niet 
zie je wel.

R: En 4PIP dan? Ik denk dan 
aan Internetkwartetspel, 
Internetmemoriespel en boeken 
die je voor Gamemaker hebt 
geschreven.

P: Het Internetkwartetspel en 
Internetmemoriespel worden 
nog steeds goed gebruikt en 
ik heb hiermee in het verleden 
veel kindertrainingen op scholen 
gegeven. Je zet op een vrij 
eenvoudige manier kinderen aan 
het denken m.b.t. de do’s en don’ts 
bij internetgebruik, chatten, etc. 
en daar is zoveel mee gewonnen; 
heel waardevol. Overigens is het 
nog steeds zo, dat er via mijn 
website www.4PIP.nl veel gratis 
lesbrieven te downloaden zijn 
voor leerkrachten om zelf te 
gebruiken.

 Ja, en de lesmaterialen en boekjes 

voor Gamemaker worden nog 
veel aangeschaft. Het is erg goed 
om kinderen zelf games te leren 
maken, zelf te leren program-
meren. Ik probeer dit zo laag-
drempelig mogelijk te maken. Ik 
heb trouwens zelf al zeker 1.000 
kinderen geleerd om Games te 
maken met Gamemaker. Voor de 
lezers is het belangrijk te weten 
dat Gamemaker freeware is en 
eenvoudig gratis te downloaden.

R: Hoe verzin je die dingen eigen-
lijk? Zo’n Internet kwartet- of 
– memoriespel?

P: Tja, ik was natuurlijk handwerkjuf 
hè. Iets van dat Crea-Bea heb ik 
blijkbaar nog steeds in me, ha,ha!

R: Als het om mediawijsheid gaat, 
verandert alles supersnel. Hoe 
houd je dit allemaal bij?

P: Naast het uitwisselen van nieuw-
tjes met mijn vakbroeders en 
–zusters bezoek ik zelf zo’n 8 
congressen per jaar waar onder 
het Safe-Internetcongres in 
Brussel.

 Ik lees veel onderzoeken en 
rapporten om optimaal op de 
hoogte te blijven van ontwikke-
lingen en mogelijkheden.

R: Als het gaat om internetgebruik en 
social media, wie moet je dan infor-
meren en helpen? De ouders en 
leerkrachten of de kinderen zelf?
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Cijfertekening kat 

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

 
 

 
5ciska76@shutterstock.com 
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P: Iedereen! Allemaal! Zowel ouders, 
leerkrachten als kinderen moeten 
voldoende mediawijs zijn om 
bewust om te kunnen gaan met 
alle digitale mogelijkheden.

R: Dat bewust omgaan met digitale 
mogelijkheden, hoever zijn we 
daar al mee?

P: We boeken vooruitgang, maar 
er is nog héél veel te winnen en 
niet alleen bij onze kinderen hoor! 
We storen ons als volwassenen 
vaak aan de verbinding tussen “de 
jeugd” en hun smart Phone. Ze 
zitten maar te Whatsappen en te 
SMS-en en wat al niet meer. Maar 
ik hoor nu toch ook regelmatig 
van kinderen dat het ongezellig 
is in de huiskamer, omdat de 
“oudere jeugd” die smart Phones 
niet met rust kan laten. “Help, 
mijn ouders zijn verslaafd aan 
FaceBook” zou een mooie titel 
zijn voor een nieuw boekje! 
Kinderen zijn minder naïef dan 
we denken, maar we moeten ze 
wel blijven helpen. Ik geef nu 
geregeld lessen aan kinderen met 
als thema “mindfull omgaan met 
social media”. Niets ontmoedigen, 
dat zeker niet, maar gewoon een 
bewuster gebruik stimuleren. 
Je merkt het al aan instanties 
en bedrijven om ons heen. Bij 
sollicitatieprocedures werd 
steevast even op de kandidaat 

Gegoogled op profi elsites etc. 
van vaak jaren en jaren geleden. 
Zo was de kandidaat door wat 
minder positieve uitingen op 
internet kansloos voor die ene 
baan. Gewoon door plaatjes, 
teksten, etc. op internet. Dit wordt 
nu wel meer gerelativeerd; in de 
pubertijd doen we allemaal wel 
eens dingen die we liefst willen 
vergeten. Maar ja, wat je eenmaal 
op internet zet, gaat er zomaar 
niet meer af. Er is nu een sterke 
lobby richting aanbieders van 
digitale mogelijkheden, om er 
voor te zorgen dat het niet alleen 
mogelijk is om iets te plaatsen, 
maar ook om iets te kunnen 
verwijderen. Waarom zit er op 
Facebook alleen een “Likeknop” en 
bijvoorbeeld geen “Unlike knop”? 

R: Je praat met enorm veel passie 
over waar je allemaal me bezig 
bent. Wat drijft je?

P: Nieuwsgierigheid en verbazing! 
Er gebeurd zo veel om ons heen, 
de ontwikkelingen gaan zo snel 
en ik vind de mogelijkheden zo 
leuk. Ik wil alles weten! Alle voor 
en nadelen, de do’s en don’ts. 
Ik verbaas me keer op keer wat 
mensen geboden wordt en hoe ze 
er mee omgaan, zowel positief als 
negatief.

 Ik wil mijn nieuwsgierigheid en 
verbazing delen met anderen.
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 Ik wil delen, waarschuwen en 
helpen. Daar krijg ik zoveel 
voldoening van, dat ik voorlopig 
echt nog even doorga!

R: Wat kunnen we in de toekomst 
van je verwachten?

P: Het jaar 2014 ga ik me steeds 
meer richten op de projecten rond 
programmeren voor kinderen. 
Programmeren ontwikkelt en 
stimuleert zowel bij meisjes als 
jongen logisch nadenken en 
probleemoplossend vermogen. 
Programmeren is zeker niet alleen 
een jongensding, dat wordt vaak 
ten onrechte gedacht.

 Er zijn plannen voor een boek, 
website en ook nieuwe tools voor 
de website CodeKinderen staan 
op stapel. 

 Natuurlijk gaan de lezingen over 
sociale media en mijn lessen als 
multimedia docent op de school 
voor speciaal onderwijs gewoon 
door. 

R: Pauline, dit interview is een mooie 
update en je hebt ons weer fl ink 
wat stof gegeven tot nadenken. 
Bedankt!

P: Graag gedaan.

Wil je meer weten over de activiteiten 
van Pauline Maas en wat eventueel 
de mogelijkheden voor jouw school 
zijn zie www.4PIP.nl en
www.bureaujeugdenmedia.nl .
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Koken: kindvriendelijke recepten op de Surfsleutel 

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/koken/koken 

Wat heb je nodig? 
1/2 mango geschild 
1 appel 
1 kiwi geschild 
1 mandarijn geschild 
8 frambozen (bakje 125 g) 
satéstokjes 

 

 
 
HHoe maak je het klaar? 

 Snijd de mango in 8 parten.  
 Snijd de appel in vieren, verwijder het klokhuis en maak kleine stukjes.  
 Snijd de kiwi in 8 stukjes.  
 Haal de mandarijnstukjes los van elkaar. 
 Rijg aan elke satéprikker mango, appel, kiwi, mandarijn en framboos. 

 
 

 
FFruitprikkers 
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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 
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.

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 beschrij-
ving 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.
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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.keii.nl
KEii zet zich in om samen met professionals uit het 
onderwijs te bouwen aan kwalitatief goed onder-
wijs. 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 ec-
tief 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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Beter een muisarm dan een apenstaartje!

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.

Brochure “De Surfsleutel” 36Brochure “De Surfsleutel” 36




