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In de zesde uitgave van dit informa-
tieboekje “De Surfsleutel” komen 
diverse onderwerpen m.b.t. het 
gebruik van internet en sociale media 
door kinderen thuis en op school aan 
de orde.

We schenken aandacht aan een 
grootschalig onderzoek dat door 
onderzoeksbureau YoungWorks 
in opdracht van Mediawijzer.net is 
uitgevoerd.
“Bescherm ons bij het internetten” 
is de conclusie van het onderzoek 
waar meer dan twintigduizend 
ouders en kinderen uit groep 7 en 8 
(10-12 jaar) aan mee deden.
Daarnaast brengen we een mooi 
artikel van vlogger Rutger Vink. Hij 
schreef een lied over de onzekerheid 
op sociale media die teweeg kan 
brengen #leuk genoeg.

Regelmatig roepen we op de redactie 
van de Surfsleutel tegen elkaar: “ 

Is dat echt 
waar?” als 
we iets op 
internet 
lezen dat 
we in de 
Surfsleutel willen verwerken.
Jaap Walhout, onderzoeker bij 
het Welten-instituut van de Open 
Universiteit schreef hier het artikel 
“Check de feiten: Niet alles wat je 
leest is waar.” over.
Het verhaal dat onze adviseur René 
van Liesdonk ter ore kwam over een 
“kameel met drie bulten” sluit hier 
heel mooi bij aan.

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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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 
pornografi 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.dieponder-
zoek.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 
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 
verschillende bedrijven, die 

“Kinderen hebben recht op een veilige speelplaats op internet”
Als die er niet is, moet deze gecreëerd worden.
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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 

Paula
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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, 
suggesties, 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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Offi  ciële overhandiging van het onderzoek van het Kinderexpertpanel van de Week van de 
Mediawijsheid met Sipke Jan Bousema aan Mohammed Mohandis (PvdA), Norbert Klein 

(onafhankelijk Tweede Kamerlid) en Joris Backer (D66, Eerste Kamer).

Veilig internet, bescherming tegen schadelijk materiaal en goed 
geregelde privacy. Dat vinden kinderen het meest belangrijk wanneer het 
gaat om hun online activiteiten. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van 
Mediawijzer.net. Meer dan twintigduizend ouders en kinderen uit groep 7 
en 8 (10-12 jaar) deden mee aan het onderzoek. Volgens kinderen hebben 
scholen een voorname taak: dit is de plek waar ze willen leren om veilig 
te internetten, zichzelf online te presenteren en met cyberpesten om te 
gaan. Ouders zien het mediawijs maken van hun kinderen juist als iets wat 
ook thuis moet gebeuren.
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“Kinderen van tegenwoordig groeien 
op met media, maar dat betekent 
niet dat ze er als vanzelf wijs mee om 
kunnen gaan. Als dit onderzoek iets 
laat zien is het wel dat kinderen het 
belang hier zelf van inzien en om steun 
vragen. Van ouders, scholen, media-
makers en politici. Het is onze gedeelde 
verantwoordelijkheid om kinderen zo 
goed mogelijk wegwijs te maken in de 
snel veranderende mediasamenleving“.

Mary Berkhout, programmamanager 
bij Mediawijzer.net

Onderzoek: recht op 
mediawijsheid

School is voor kinderen dé plek om 
te leren over mediawijsheid

De vragen in het onderzoek zijn 
afgeleid van de tien mediawijze 
kinderrechten uit het manifest ‘Recht 
op mediawijsheid’*. Van deze rechten 
vinden de 11.000 ondervraagde 
kinderen het recht op veilige media, 
het recht op bescherming tegen 
schadelijke beelden en teksten en 
het recht op online privacy het meest 
belangrijk. Goed met media om 
leren gaan, doen kinderen het liefst 
samen met hun leeftijdsgenootjes op 
school. Hier willen ze leren over veilig 
internetten, wat ze wel en niet online 
kunnen zeggen of tonen, hoe ze met 

cyberpesten kunnen omgaan en hoe 
ze goede en slechte informatie uit 
elkaar kunnen houden.
Ouders en kinderen zijn het wat 
betreft mediawijze kinderrechten 
lang niet altijd eens. Zo vinden 
ouders dat ze kinderen voornamelijk 
thuis over mediawijsheid moeten 
leren, terwijl kinderen dit liever op 
school doen. Ook hebben ouders 
er weinig problemen mee om 
foto’s of fi lmpjes van hun kinderen 
online te plaatsen, terwijl kinderen 
vinden dat ze hier eerst toestem-
ming voor moeten geven. Bovendien 
vinden ouders het erg belangrijk 
om afspraken te maken over hoe 
lang kinderen mogen internetten of 
gamen. Kinderen vinden dit minder 
belangrijk.

Overige opvallende uitkomsten:

• Om het internet veilig te houden, 
ziet een derde van de kinderen 
veel in het optuigen van een 
speciale internetpolitie, bijvoor-
beeld om daar online vragen aan 
te kunnen stellen. Ouders vinden 
dit een stuk minder belangrijk.

• Kinderen en ouders vinden het 
allebei belangrijk dat ouders op 
internet zelf het goede voorbeeld 
geven.

• Voor kinderen is cyberpesten 
een belangrijk onderwerp. Ze 
willen graag op school leren hoe 
ze hiermee om moeten gaan. 
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Ouders vinden dit opvallend 
minder belangrijk.

• Om te voorkomen dat kinderen 
online schadelijke beelden 
of teksten zien, vinden zowel 
kinderen als ouders een persoon-
lijke code of een kinderslot een 
goed idee.

• Kinderen vinden dat Google foto’s 
waar ze zich voor schamen op 
hun verzoek onvindbaar moet 
maken.

• Meisjes en moeders maken zich 
iets meer zorgen over schadelijke 
foto’s op internet dan jongens en 
vaders.

• Kinderen vinden dat 
privégegevens als 
telefoonnummers, adressen 
en foto’s niet zomaar online te 
vinden mogen zijn, terwijl ze 
weinig problemen hebben met 
het opslaan van surfgedrag door 
bedrijven. Opvallend genoeg 
denken ouders hier hetzelfde 
over.

Het onderzoek is in opdracht van 
Mediawijzer.net uitgevoerd door 
onderzoeksbureau YoungWorks 
dat is gespecialiseerd in jonge 
doelgroepen.

Tien mediawijze kinderrechten

Het manifest is geïnspireerd door het 
Kinderrechtenverdrag van de VN. Veel 
van de onderwerpen waar kinderen 

tot hun achttiende mee te maken 
kunnen krijgen, komen in dit verdrag 
aan bod. Van onderwijs, wonen en 
gezondheid tot geloof, ouders en 
vrienden. De kinderen en experts die 
aan het manifest hebben bijgedragen 
hebben de volgende tien media-
wijze varianten op de kinderrechten 
geformuleerd:

1. Kinderen hebben recht op 
toegang tot internet

2. Kinderen hebben recht op 
veilige media

3. Kinderen hebben recht op 
mediawijze opvoeding

4. Kinderen hebben recht op 
mediawijs onderwijs

5. Kinderen hebben recht op 
online vergetelheid

6. Kinderen hebben recht op 
vrijheid van meningsuiting in 
de media

7. Kinderen hebben recht op 
online privacy

8. Kinderen hebben recht op 
bescherming tegen schadelijke 
beelden en teksten

9. Kinderen hebben recht op 
online spelen

10. Kinderen hebben recht op 
mediagrenzen

*http://www.mediawijzer.net/
wp-content/uploads/Manifest-Recht-
op-Mediawijsheid.pdf

Bron: Mediawijzer.net
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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 

attractieparken, maar ook boeken 
en andere leuke cadeautjes komen 
voorbij.

Natuurlijk hebben wij gezocht 
naar een leuke en ook eerlijke 
manier om dit alles onder onze 
gebruikers te verdelen en dit heeft 
er toe geleid dat we regelmatige 
leuke prijsvragen plaatsen op de 
voorpagina van de Surfsleutel.

Je ziet de prijsvraag in de vorm 
van een bewegend plaatje op de 
Homepage waarin de prijsvraag 
wordt aangekondigd. Als je op dit 
plaatje klikt krijg je prijsvraag te 
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zien en zie je ook wat je kan winnen. 
De prijsvraag is niet al te moeilijk 
te beantwoorden. Als je goed 
rondkijkt op de Surfsleutel vind je 
het antwoord zo. Je mag zo vaak 
insturen als je wilt om je winkansen 
zo groot mogelijk te maken. 
Uiteraard worden de gegevens die 
je invult bij de prijsvraag alleen 
gebruikt voor het toezenden van de 
prijzen en worden ze zeker niet aan 
derden verstrekt. Vraag wel altijd 

eerst aan je ouders of je mee mag 
doen met de prijsvraag!
Alles bij elkaar is het dus heel 
belangrijk om de voorpagina van de 
Surfsleutel in de gaten te houden 
om te zien of er een prijsvraag is 
geplaatst en dan zo snel mogelijk 
jouw antwoord in te sturen. Zo zie 
je maar: de Surfsleutel is niet alleen 
de leukste” Edu-Fun” website van 
Nederland, je kunt er ook nog eens 
de leukste prijzen winnen!
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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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Heel 
regelmatig 
worden 
er allerlei 
uitspraken 
gedaan op 
internet 
zonder 
dat er 

wordt verteld waarom dit dan zo is. 
Of er staan zogenaamde bewijzen bij 
die eigenlijk helemaal niet kloppen. 
Veel van deze uitspraken worden 
zomaar door anderen geloofd en 
overgenomen. Mensen geloven nu 
eenmaal graag berichten die passen 
bij hun eigen ideeën. Het is ook 
niet makkelijk om te zien of infor-
matie op internet wel echt klopt. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft 
dit al heel vaak laten zien.

Kwaliteitskranten gaan ook de fout in
Belangrijke kranten als Volkskrant, 
NRC of Trouw worden door veel 
mensen heel betrouwbaar gevonden. 
Maar zelfs die kranten en de journa-
listen die voor ze werken gaan nog 
wel eens de fout in. Als de tijd om 
een krantenbericht af te krijgen te 
kort wordt, nemen zij ook wel eens 
zomaar een persbericht van internet 
of een andere bron over zonder te 

controleren of het wel echt klopt. 
Lees je dan later de feiten die achter 
dat persbericht zitten nog eens goed 
door, dan blijkt vaak dat alles net 
even anders is dan je zou denken als 
je alleen het stuk in de krant leest.

Check
Hoe kun je nu zien welke uitspraken 
waar zijn en welke niet? Door zelf op 
onderzoek uit te gaan. Wat staat er in 
het bericht waar de uitspraken later 
uitgehaald zijn? Wie is de bood-
schapper? Wordt hij of zij er beter van 
door bepaalde uitspraken te doen? 
Zijn er bewijzen voor de uitspraak 
of is het gewoon de mening van de 
boodschapper? Zomaar een paar 
vragen die je kunnen helpen om uit 
te vinden of een uitspraak waar is of 
niet.
“Gewoon door zelf op onderzoek 
uit te gaan” klinkt simpel, maar is 
dat vaak niet. Het checken van de 
waarheid kost vaak veel tijd, maar 
je moet het ook maar kunnen. Je 
moet eigenlijk al veel weten over 
het onderwerp waar de uitspraak 
overgaat, hoe je de uitspraken kunt 
controleren en waar je meer infor-
matie kunt vinden.
Bijvoorbeeld over het nieuws van 
een poosje geleden dat er heel veel 
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asielzoekers naar Nederland zouden 
komen. Dat zei staatssecretaris 
Teeven tenminste. Je bent dan al snel 
geneigd om hem te geloven. Want 
als de staatssecretaris het niet weet, 
wie weet het dan wel? Daarvoor 
moet je gaan kijken bij de instanties 
die cijfers verzamelen. Voor asiel-
zoekers zijn dat het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek), het IND 
(Immigratie- en Naturalisatie Dienst) 
en het COA (Centraal Opvangorgaan 
Asielzoekers). Maar veel mensen 
weten niet dat je bij die instanties 
betrouwbare cijfers kunt krijgen.

Als je dan kijkt naar de berichten 
in de kranten, dan zie je dat geen 
enkele journalist naar deze cijfers 
had gekeken. Ze hadden gewoon 
de uitspraken van de staatssecre-
taris voor waar overgeschreven. 
Maar waarom kwam staatssecretaris 
Teeven dan met dat bericht? Van 
staatssecretaris Teeven is bekend 
dat hij niet graag asielzoekers naar 
Nederland ziet komen. Door het 
aantal te overdrijven hoopt hij steun 
te krijgen om strengere maatregelen 
in te kunnen voeren. Hij heeft er dus 
duidelijk belang bij om het aantal 
asielzoekers te overdrijven.

Wat kunnen we hiervan leren? Zeker 
bij politici moet je je bedenken dat 
er altijd een achterliggende reden is 
waarom ze iets zeggen. Maar ook bij 
andere mensen geldt dat. Zo zullen 
verkopers van olie, gas en benzine 

zeggen dat het wel los loopt met de 
opwarming van de aarde. De reden 
daar achter dat ze bang zijn dat veel 
mensen overschakelen op alterna-
tieve energiebronnen zoals wind- en 
zonne-energie. En als veel mensen 
dat doen, dan kunnen zij geen olie, 
gas of benzine meer verkopen.

Zoals je ziet is het lastig om berichten 
op waarheid te beoordelen. Het gaat 
niet alleen om wat iemand zegt, maar 
ook om wat de journalist kiest om in 
het bericht op te nemen. Gelukkig 
zijn er mensen die nieuwsberichten 
op waarheid controleren en daar ook 
de kennis voor hebben. Deze zoge-
naamde feiten-checkers vormen een 
belangrijke rol. Het is wel jammer dat 
er veel te weinig van zijn.

Door: Jaap Walhout
Expertises: informatievaardig-
heden, mediawijsheid, onderwijs, ict, 
onderzoek
Functie: onderzoeker bij het 
Welten-instituut van de Open 
Universiteit (http://www.ou.nl/web/
welten-instituut)

Als onderzoeker, cursusontwikke-
laar & trainer al meer dan zes jaar 
actief op het gebied van informa-
tievaardigheden en mediawijsheid. 
Co-auteur van “Het Alternatief” & 
“BoekTweePuntNul”. In z’n vrije tijd 
actief als redacteur bij
opinie- en nieuwswebsite Sargasso.

Op twitter te volgen via @jaap_w
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 
 

Spelletje voor Binnen 
 

SSchoenenspel
  
  
 
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? 

Ga met een groep in een kring zitten. 
Iedereen trekt zijn schoenen uit en gooit deze op een grote hoop in het midden. 
Eén persoon wordt aangewezen. Deze persoon moet alle schoenen bij de juiste 
persoon terug brengen. 
Als de schoenen bij de juiste persoon zijn terug gebracht, dan mag deze 
persoon de schoenen aantrekken. 
Als de schoenen niet goed zijn worden alle schoenen weer terug gegooid op één 
hoop en moet de aangewezen persoon opnieuw de schoenen gaan uitdelen. 

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

Schoenenspel
 
 
Voor kinderen van alle leeftijden 
Aantal spelers:  
Hoe lang duurt het spel: 

 
Wat heb je nodig?

 
Hoe gaat het? 
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In groep 6 op een basisschool ergens 
in Nederland was het projectweek 
met als centrale titel”

“Internet, zo is het maar net!”

Er waren leuke opdrachten zoals 
deze:
De klas werd in groepjes ingedeeld 
en de leerlingen kregen de opdracht 
hun mooiste ontdekking of verhaal 
op internet gevonden te presenteren 
aan de klasgenootjes.

De absolute winnaar werd het 
groepje van Sam.
Sam vertelt ons hieronder over zijn 
ontdekking op internet.

In de Saharawoestijn is het nog 
steeds zo dat de kameel erg belang-
rijk is voor het vervoer van mensen, 
materiaal en voedsel want in 
sommige gedeelten van de woestijn 
is het zandoppervlak zo los, dat alle 
transportmiddelen vastlopen.
We kenden tot nu toe de kameel 
met één bult, die wij in Nederland 
dromedaris noemen en de kameel 
met twee bulten, die wij gewoon 
als kameel kennen. Kamelen zijn 
erg sterk en hebben een enorm 
uithoudingsvermogen.

Er is groot nieuws voor de woestijn-
bewoners, want er is sinds kort een 
mogelijkheid is voor het fokken van 
kamelen met drie bulten. De hele 
bevolking van de Sahara is in rep en 
roer, dat de wetenschap zo ver is.

Er zijn zeer grote voordelen aan een 
kamelensoort met drie bulten. Zoals 
we weten slaan deze dieren voedsel 
en water op in de bulten. Het zijn 
voor de kamelen een soort “brand-
stoftanks” waardoor ze lang zonder 
eet- of drinkpauze door de woestijn 
kunnen ploeteren. Een driebultige 
kameelsoort heeft natuurlijk nog 
meer reserves bij zich, waardoor ze 
nog langer door de woestijn kunnen 
reizen. Volgens een vertegenwoor-
diger van het wetenschappelijk insti-
tuut kunnen kamelen van de driebul-
tige soort zeker 40% meer reistijd aan 
zonder extra eten of drinken..

Een driebultige kameel heeft tussen 
de bulten natuurlijk veel meer 
zitplaats, waardoor er ook nog eens 
minder kamelen nodig zijn om 
alle mensen door de woestijn te 
vervoeren.
Er zijn inmiddels met enkele kamelen 
van de driebultige soort de nodige 
testreizen gedaan met fantastische 
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resultaten voor zowel mens als dier. 
Maar de driebultige kameel is offi  -
cieel nog niet te zien. Tijdens proef-
reizen worden de drie bulten met 
veel bagage gecamoufl eerd, zodat de 
kamelen qua soort onherkenbaar zijn 
voor de buitenwereld.

Dat de driebultige kamelensoort er 
voor de mensen komt is wel zeker. 
Betekent dit het einde van de drome-
daris en de tweebultige kameel? 
De meningen hierover zijn sterk 
verdeeld. Sommige deskundigen zien 
het duurzaam inzetten van de drie-
bultige kamelensoort als een kosten-
besparing op transport door de 
woestijn van mensen en goederen. 
Dit omdat er dan voor hetzelfde 
gewoon minder dieren nodig zijn. 

Anderen geven weer aan dat de drie-
bultige kameel minder snel zal zijn 
dan de normale kameel en zeker veel 
minder snel zal zijn dan de drome-
daris. De toekomst zal het leren, maar 
voor de dromedaris hoeven we niet 
te vrezen.
De reissnelheid van de dromedaris 
en de inzetbaarheid op korte woes-
tijnafstanden zal waarschijnlijk zijn 
redding zijn..
Toen Sam zijn verhaal deed werd er 
instemmend geknikt.
Er zitten vier kinderen in de klas die 
familie in de Sahara hebben wonen 
en zij bevestigden aan Sam en de rest 
van de klas dat deze kamelensoort 
inderdaad voor de mensen in en rond 
de woestijn een grote vooruitgang 
kon betekenen.
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Er was een opgewekte stemming 
in de klas tot dat meneer Peter, de 
groepsleerkracht kritische vragen 
begon te stellen:

- Hoe kom je aan deze 
informatie?

- Heb je de bron gecheckt waar 
de informatie vandaan komt?

- Is het hele verhaal wel echt 
waar?

Na goed nakijken en extra checken 
bleek het verhaal een verzinsel te zijn. 
Eerst was iedereen wat beteuterd, 
maar al gauw konden de leerlingen 
er hartelijk om lachen.

Niet alles wat op internet staat is 
waar. Iedereen kan van alles op 
internet zetten. Het is daarom erg 
belangrijk om te checken waar de 

informatie vandaan komt. Je wilt 
toch weten of de informatie goed en 
betrouwbaar is, nietwaar?

Het project “Internet, zo is het maar 
net”, heeft groep 6 laten ervaren dat 
internet fantastische mogelijkheden 
biedt om aan informatie te komen, 
maar dat niet alles zomaar voor 
waarheid aangenomen kan worden.

Hoe je kunt weten of informatie 
betrouwbaar is? Dat is een mooi 
onderwerp om te delen met ouders, 
medeleerlingen en leerkrachten. 
Praat erover en doe er je voordeel 
mee, want veel wat op internet staat 
is wel waar!

René van Liesdonk
Adviseur digitaal onderwijs en veilig 
internet bij Kinderinternet de Surfsleutel
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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

  
zomer- knutsel 

 

BBijenraat  

  
  
 
 
 
Wat heb je nodig? 
- lijm 
- schaar 
- zwart crêpepapier of chenille 
draad  
- gele verf 
-wc rolletjes 
-wit draad 
-kwast 
-zwarte stift 

  
  

 

 HHoe maak je het? 
Knip van de wc rolletjes 19 kleine ringen van ongeveer 2,5 cm hoog. 
Vouw de ringen in  6 hoeken en verf ze geel aan de binnen en buitenkant. 
Plak de ringen aan elkaar en maak er een raat van. 
Gebruik nep eieren voor de bijen en verf die ook geel. 
Gebruik chenille draad of crêpepapier voor de zwarte strepen en voelsprieten 
van de bijen.. 
Lijm 3 bijen vast in het raat en hang er 3 onder het raam met wit draad. 
Hang je bijenraat ergens aan de muur. 

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

 

 

Hoe maak je het?
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Libelle 

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

 

 
danilosanino@shutterstock.com 
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Een derde van 
de kinderen 
in de hoogste 
groepen van 
het basis-
onderwijs 
vindt dat er 
een speciale 

internetpolitie 
moet komen 

die ze helpt bij de 
omgang met internet en aan wie ze 
vragen kunnen stellen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 
11.000 kinderen uit de groepen 7 en 
8 en 11.000 ouders.
Van de scholieren vindt 32 procent 
dat zo'n internetpolitie er moet 
komen, terwijl maar 8 procent van de 
ouders het nut ervan inziet.
Het onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van expertisecentrum 
Mediawijzer.net. De resultaten zijn 
vrijdag aangeboden aan de Tweede 
Kamer.

Kinderslot
Zowel ouders als kinderen (54 
procent van de ondervraagden) 
vinden dat kinderen beschermd 
moeten worden tegen ongeschikte 
plaatjes of fi lmpjes op internet. Dat 
moet gebeuren met een kinderslot 
of een persoonlijke code. De meeste 

ondervraagden zien alleen een waar-
schuwing of een leeftijdsindicatie als 
minder zinvol.

Als kinderen foto’s op internet 
hebben staan die zij niet willen, dan 
zijn Google of andere zoekmachines 
er verantwoordelijk voor om de 
links naar deze informatie te verwij-
deren. Meisjes en moeders hechten 
hier meer belang aan dan jongens 
en vaders. Ouders zien liever dat 
websites als Facebook en Instagram 
de foto’s helemaal verwijderen als 
kinderen daarom vragen.

Goede voorbeeld
Ouders moeten volgens kinderen dan 
wel het goede voorbeeld geven en 
bijvoorbeeld niet ongevraagd foto’s 
van hun kinderen online zetten.

Het leven bestaat niet alleen uit inter-
netten en gamen of tv kijken, vinden 
zowel kinderen als ouders. 43 procent 
van de ondervraagde kinderen vindt 
dat ze ook iets aan sport moet doen.

Tenslotte vinden ouders en kinderen 
dat het onderwijs een belangrijke rol 
moet spelen bij het leren omgaan 
met veilig internetten.

Door: ANP
Bron: 28 november 2014 nutech.nl
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- Een gezegde is een groep woorden die gezamenlijk één betekenis hebben.
- Meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.
- De zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde : Uit de verf komen.
Betekenis : Goed gelukt zijn.

Gezegde : Iemand om de vinger winden.
Betekenis : Grote invloed op iemand hebben.

Gezegde : Zich als een vis in het water voelen.
Betekenis : Zich helemaal op zijn plaats voelen.

Gezegde : Geen vlieg kwaad doen.
Betekenis : Uitsluitend goede bedoelingen hebben, 

niemand tot last zijn.

Gezegde : Hij is een vreemde vogel.
Betekenis : Hij gedraagt zich raar.

Gezegden

WETEN op de Surfsleutel
Gezegden 

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

 

Vissen 

Hoe maak je het?

Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

  
zomer- knutsel 

 

VVissen 

WWaat heb je nodig? 
- 3 wc-rollen 
- schaar 
- lijm 
- verschillende kleuren 
crêpepapier  

 
 HHoe maak je het? 
Knip het crêpepapier in reepjes en stukjes (zie voorbeeld). 
Plak de stukjes crêpepapier op de wc-rollen alsof het schubben zijn. 
Plak de oogjes op een kant van de wc-rol. 
Plak de reepjes crêpepapier achteraan de wc-rollen. 
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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 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.
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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:

• 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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Jezelf een like geven. Eigenlijk is het 
not done, maar vlogger Rutger Vink 
denkt daar anders over.
Zijn boodschap: 
“Stop onzeker-
heid op sociale 
media. Upload 
een selfi e, deel 
deze met hashtag 
#LeukGenoeg en 
like je eigen foto.”
De video die hij 
daarbij maakte, 
werd binnen 
enkele dagen tijd 
ruim 90.000 keer gedeeld, de hashtag 
#LeukGenoeg was zelfs 4 dagen 
trending topic op Twitter. Ik belde 
hem op, vroeg hem hoe hij op dit 
idee kwam en hoe wij ons door hem 
kunnen laten inspireren.

Rutger: “Als Furtjuh publiceer ik 
elke donderdag een video voor 
m’n kijkers. Vaak parodieën op of 
vertalingen van bekende nummers, 
pranks, sketches, challenges, dat 
soort dingen. Maar altijd met een 
positieve vibe. Ik merk echter dat 
vrienden en volgers soms onzeker 
worden van al die berichten op 
sociale media, enerzijds omdat ze 
likes vergelijken – ik krijg 10 likes, 

maar mijn vrienden krijgen er wel 30 
– en anderzijds omdat veel mensen 
het leven net wat mooier maken op 

Instagram en Facebook. Ze posten 
allemaal leuke dingen, mooie foto’s, 
alles is gezellig en het loopt op rolle-
tjes. Daar kun je behoorlijk onzeker 
van worden.”
En ik denk, ben ik leuk zo? Ben ik leuk 
zo?
Fake maar weer een lach, nieuwe 
kleding, outfi t change
Kies de juiste hoek, en ik denk, ben ik 
leuk zo? Ben ik leuk zo?

Je eigen like is het meeste waard
Daarom schreef hij een lied om 
kinderen en jongeren een hart onder 
de riem te steken en ze te laten 
weten dat ook zij echt #LeukGenoeg 
zijn. “Bij #LeukGenoeg gaat vooral 
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om je eigen like, het hebben van 
een goed gevoel over jezelf. Het is 
niet belangrijk wie de meeste likes 
verzamelt, je mag er zijn! Je eigen like 
is meer waard dan die van een ander. 
Ik hoop dat kinderen en jongeren 
zich realiseren dat echt iedereen 
#LeukGenoeg is.”
Je hoeft niet zo nerveus te doen, 
boeiend wat een ander van je denkt
Like gewoon jezelf, zelf, zelf want 
jouw like is meer waard dan van wie 
dan ook
Vind jezelf eens leuk, leuk, leuk, 
#leukgenoeg

Onderzoek
Vanaf het moment dat de video 
werd geüpload op YouTube is Rutger 
overspoelt met positieve berichten 
op (sociale) media. Hij verscheen zelfs 
in het Jeugdjournaal, de hashtag 
#LeukGenoeg was 4 dagen trending 
topic en de video werd binnen 5 
dagen tijd ruim 90.000 keer gedeeld. 
Hoewel grondig onderzoek naar het 
onderwerp nog in de kinderschoenen 
staat, zijn er inderdaad aanwijzingen 

dat jongeren zich onzeker gaan 
voelen door sociale media. Rutger: 
“Ik ontvang berichten van meiden 
die voor de allereerste keer een 
selfi e hebben durven maken dankzij 
#LeukGenoeg. Dat is precies wat ik 
wil bereiken.”

Ook scholen aan de slag met 
#LeukGenoeg
Ook scholen omarmen massaal 
het initiatief. Van lagere school tot 
middelbare school, Rutger krijgt uit 
heel Nederland foto’s opgestuurd van 
klassen die gezamenlijk bordjes knut-

selen met #LeukGenoeg 
en daar vervolgens 
foto’s van maken en 
bv. als screensaver 
instellen op het smart-
bord. “Dat het zo breed 
wordt gedragen vind 
ik echt prachtig. Van 7 
tot 17; iedereen snapt 
waar ik het over heb, 
ze herkennen zichzelf 

erin en vinden het niet kinderachtig 
om een bordje te knutselen en een 
statement te maken.”

Maak een selfi e, hashtag leukge-
noeg, upload hem
Vind je foto leuk, wees maar trots
Vind hem zelf leuk, want je bent 
leuk

Door: Gemma Steeman
Bron: mediawijzer.net
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Cijfertekening olifant 

 
http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/kleurplaten 
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“Kinderen hebben recht op een 
veilige en kindvriendelijke speel- en 
leerplaats op Internet.”

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.
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 

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

 
Spelletje voor Binnen en buiten 

IIn de sloot 
 
 
 
VVoor kinderen tussen 4 en 14 jaar 
Aantal spelers: vanaf 4 
Hoe lang duurt het spel: 10 minuten   
 
WWat heb je nodig? 
- krijt of lint om een lange lijn mee 
op de grond te maken  

 

          
  
Hoe gaat het? 
 

De kinderen staan in één lange rij langs de lijn.  
Deze lijn is de denkbeeldige kant van een sloot.  
Zodra de spelleider "in de sloot" zegt, springen alle spelers over de lijn de sloot 
in.  
Zegt de spelleider vervolgens "uit de sloot" dan springen de spelers terug naar 
de kant van de lijn waar ze begonnen zijn.  
Spelers die niet, fout of te laat reageren zijn af.  
Om het moeilijker te maken kan de spelleider iets dat op in de sloot lijkt 
zeggen, bijvoorbeeld "in de boot". De spelers die dan toch in de sloot springen 
zijn af.   
Wie blijft er over  
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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:
Mediawijzer.net
Postbus 778
2700 AT Zoetermeer

Bezoekadres:
Paletsingel 32
2718 NT 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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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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