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Voor deze zevende uitgave van onze 
brochure hebben we weer een aantal 
schrijvers bereid gevonden om een 
mooi stuk te schrijven over wat er 
gebeurt op het Internet en Social 
media. Vanaf nu geven bij de titel van 
een artikel met dit plaatje ook aan of 
een stuk speciaal geschreven is voor 
kinderen. 

Natuurlijk mag jij het stuk voor de 
volwassenen ook lezen en andersom 
ook. 

Mayke Calis is journalist en tekst-
schrijver. Ze schreef het boek 
‘Socialbesitas. Sociale media van 
vertier tot verslaving’. Ze geeft ouder-
avonden voor ouders van leerlingen 
op de basisschool en op de middelbare 
school. Mayke heeft voor ons over dit 
onderwerp twee artikelen geschreven. 
Een artikel voor volwassenen en een 

apart artikel voor kinderen, zodat zij er 
ook over mee kunnen praten.

Harrie van der Meer is informatiespe-
cialist/projectleider bij de Hogeschool 
van Amsterdam. Hij maakt regelmatig 
fi lmpjes over het vinden van informatie 
op internet. Omdat deze ons enorm 
aanspraken heeft de redactie Harrie 

gevraagd om 
het fi lmpje 
over betrouw-
bare websites 
te vertalen 
naar een leuk 
artikel voor in 
onze brochure 
zodat jullie dit 
zelf kunnen 
gebruiken in 
de klas.

Natuurlijk heeft de redactie uit de 
Surfsleutel weer een leuke knutsel, 
kleurplaat en spelletje uitgezocht. 
Maak er iets moois van!

Paula Lagerwerf

Heb je trouwens 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.
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In het manifest “Recht op 
mediawijsheid” hebben kinderen 
en jongeren aangegeven welke 
tien rechten zij op het gebied van 
(digitale) media belangrijk vinden. 
Hierop gebaseerd is er in de week 
van de Mediawijsheid (21-28 nov 
2014) een onderzoek uitgevoerd 
door YoungWorks in opdracht 
van Mediawijzer.net onder 11.000 
kinderen en 11.000 ouders, waaruit 
oa. deze rechten op volgorde van 
belangrijkheid zijn gezet.

De top drie zag er als volgt uit:
• Het gebruik van media moet 

veilig zijn voor kinderen
• Kinderen moeten beschermd 

worden tegen plaatjes, fi lmpjes 
of informatie die niet geschikt 
zijn voor kinderen

• Op school moeten kinderen 
leren hoe ze met internet en 
andere media moeten omgaan.

(Bron: Manifest: http:// http://www.mediawijzer.
net/wp-content/uploads/Manifest-Recht-
op-Mediawijsheid.pdf, onderzoek: http://
www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/
YoungWorks-en-Mediawijzer-rapport-Recht-op-
Mediawijsheid.pdf )

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

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk 
dat zowel ouders als kinderen het van 
belang vinden 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 ook wat ons, Paula en Walter 
Lagerwerf, zo aansprak in de 
doelstelling van de Surfsleutel ,waar 
we een aantal jaren geleden bij 
betrokken raakten: “Voor kinderen 
in het primair onderwijs en speciaal 
onderwijs een zo veilig mogelijke, 
kindvriendelijke speelomgeving op 
internet realiseren met educatieve 
mogelijkheden. Deze internet 
omgeving moet voor iedereen 
kosteloos en vrij toegankelijk zijn”. 

Intussen is de Surfsleutel een website 
met meer dan 8000 ontspannende 
en educatieve links en games, vrij 
van discriminatie, racisme, porno, 
overtrokken geweld en veel frontale 
reclame. Vanzelfsprekend passend 
binnen de online belevingswereld 
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van kinderen en gebruiksvriendelijk 
van opzet. De Surfsleutel is kosteloos 
voor iedereen beschikbaar en kan 
zowel op school als thuis worden 
gebruikt. 

Onze ervaren webredactie zorgt 
ervoor dat de Surfsleutel up to date 
blijft en ook steeds wordt aangepast 
en aangevuld. 
Behalve content die 
gevonden wordt bij 
andere websites, 
maakt de redactie ook 
steeds meer eigen 
informatieve pagina’s 
om zo de inhoud van de 
Surfsleutel steeds beter 
aan te laten sluiten 
bij de wensen van de 
gebruikers.

Om ouders en scholen 
een middel te geven 
om nog beter te 
kunnen bepalen wat 
kinderen wel en niet 
kunnen bekijken op 
internet, hebben we 
naast de website ook 
de Surfsleutel Browser 
ontwikkeld. Deze browser kan de 
normale internet browser zoals 
Internet Explorer, Chrome of Firefox 
vervangen en vormt dan een veilige 
“schil” waarbinnen de Surfsleutel en 
andere kindvriendelijke websites 
gebruikt kunnen worden. Welke 

websites worden toegestaan binnen 
de Surfsleutel Browser kan door de 
school of ouders worden ingesteld. 
Hiermee kan dus precies worden 
afgestemd welke mogelijkheden op 
internet een kind krijgt en kan het 
geleidelijk worden begeleid bij het 
vinden van zijn weg op de digitale 
snelweg.

We krijgen op dit 
moment gelukkig al 
heel veel positieve 
respons op de 
Surfsleutel en de 
Surfsleutel Browser. 
Steeds meer kinderen 
en scholen weten de 
weg naar de website 
te vinden. Maar 
uiteraard zijn we altijd 
op zoek naar 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!!

Paula

WalterW l

P l
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Cijfertekening koe 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
5ciska76@shutterstock.com 
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 

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

 
Spelletje voor Buiten 

 

FFlesjesvoetbal 

  
  
 
Voor kinderen van alle leeftijden 
Aantal spelers: maakt niet uit   
Hoe lang duurt het spel: kan je zelf 
bepalen. 
  
Wat heb je nodig? 
- Net zoveel flesjes als spelers 
- Een bal 

  
          

  
Hoe gaat het? 
 Elke speler krijgt een frisdrankfles gevuld met water. 
 Een speler speelt mee zolang er water in zijn fles zit. 
 Wanneer je fles wordt omgeschoten is moet je hem zo snel mogelijk weer 

rechtop te zetten zodat je zo min mogelijk water verliest. 
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In deze rubriek vindt u een selectie vindt van artikelen die de afgelopen 
maanden in de media zijn verschenen en die de redactie van de Surfsleutel 
graag met u wil delen. Mocht u zelf artikelen tegenkomen waarvan u vindt 
dat ze de moeite waard zijn om in deze rubriek op te nemen, dan horen we dit 
natuurlijk graag via ons mailadres: redactie@surfsleutel.nl!

Helft kinderen omzeilt ouderlijk toezicht op internet

Door Denny Baert op website deredactie.be

Ouders die in de gaten houden wat 
hun kinderen op internet uitspoken, 
zijn er vaak aan voor de moeite. De 
helft van de Vlaamse basisschool-
leerlingen kan het ouderlijk toezicht 
namelijk gemakkelijk omzeilen. 
Dat blijkt uit onderzoek van het 
B-CCENTRE, een onderzoeksgroep 
van de KU Leuven die de afgelopen 
drie jaar cybercriminaliteit in België 
onder de loep heeft genomen.

De onderzoekers vroegen 1.437 
leerlingen uit de derde en vijfde klas 
of ze al eens geprobeerd hadden om 
aan het toezicht van hun ouders te 
ontsnappen als ze online gaan. En 
wat blijkt: 53 procent van de kinderen 
had dat inderdaad al op de een of 
andere manier gedaan.

Lees verder op: http://deredactie.be/
cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2229168
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Stop cyberpesten al op jonge leeftijd

Door Marjolijn Kamphuis op website numrush.nl

Met de komst van 
het internet is er 
helaas ook een 
nieuw fenomeen 
onder kinderen 
opgedoken: 
Cyberpesten, 

oftewel ‘digitaal pesten’. Veel ouders 
denken dat dit probleem zich pas 
aandient als hun kinderen eenmaal 
wat ouder zijn en zelf sociale media 
gaan gebruiken. Een Brits onderzoek 
door Kapersky Labs toont echter 
aan dat digitaal pesten al vanaf zeer 
jonge leeftijd begint.

Kinderen vanaf een jaar of 5 maken 
tegenwoordig al gebruik van 
internet, en worden zodoende 
bloot gesteld aan de gevaren van 
cyberpesten. Ouders kunnen daar 
nog niet goed mee omgaan, omdat 
ze de gevaren van cyberpesten 
onderschatten en niet goed weten 
hoe ze hun kinderen moeten 
beschermen.

Lees verder op: http://
numrush.nl/2015/02/10/
stop-cyberpesten-al-op-jonge-leeftijd/

6 foto’s van je kinderen die je niet op internet moet 
plaatsen

Door Ellen Diermanse op website vrouwblog.nl

Op Facebook, Twitter, Instagram en 
andere social media sites delen we 
veel details over ons dagelijks leven. 
Het is zo normaal geworden dat we 
vaak vergeten wat we aan het doen 
zijn. Met het posten van een lieve 
foto van je kind is natuurlijk niets mis. 
Toch gaan ouders ook regelmatig de 
mist in. Ze beseff en bijvoorbeeld niet 
dat meer mensen het kunnen zien 

dan ze eigenlijk willen of plaatsen iets 
dat niet verstandig is. Om je familie 
hiertegen te beschermen is het wijs 
om nooit de onderstaande foto’s van 
je kinderen online te zetten.

Lees verder op: http://www.vrouwblog.
nl/fotos-kinderen-niet-op-internet-
plaatsen/1119/
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Learnings: De toekomst van media volgens kinderen

Door Eline Kwantes op website mediawijzer.net

van de toekomst, bedacht door de 
kinderen uit groep 7 en 8 van OBS 
De Wissel in Uitgeest. Hoe zien zij de 
toekomst voor zich?

Lees verder op: http://www.
mediawijzer.net/de-toekomst-van-
media-volgens-kinderen/

Een hologramtelefoon. Projectie-
gamen in een kamer die reageert op 
je beweging. Een blindegeleiden-
drone, een pratende auto, een boek 
voor kinderen met dyslexie dat werkt 
met augmented reality om woorden 
extra uit te leggen. Dit zijn slechts 
een aantal ideeën over onze media 

Basisschoolleerling moet mediadiploma halen

Door R. van As op website: spitsnieuws.nl

Hoe pest je digitaal? Wat is sexting? 
En hoe zit het mijn eigen digitale 
identiteit? Het zijn vragen die 
basisschoolleerlingen binnenkort 
eenvoudig kunnen beantwoorden. 
Voor kinderen in de laatste twee 
groepen van de basisschool wordt 

na de zomer namelijk een Nationaal 
Media Paspoort geïntroduceerd.

Lees verder op: http://www.
spitsnieuws.nl/binnenland/2015/02/
nieuw-basisschoolleerling-moet-
mediadiploma-halen
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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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De leeftijd waarop kinderen hun 
eerste smartphone krijgen, vervroegt 
ieder jaar. In groep zes is het al heel 
normaal. Wat moet je daar als docent 
en/of ouder mee?

‘Toen de eerste televisie verscheen, 
schreeuwde ook iedereen moord 
en brand.’ ‘Onze kinderen zijn nu 
eenmaal digital natives.’ ‘Al multitas-
kend op vijf apparaten maken zij hun 
huiswerk. Dat is de nieuwe werkelijk-
heid.’ ‘Hoezo opvoeden in digitale 
middelen? Zij kunnen het beter dan 
wij!’ Dit zijn enkele kreten van ouders 
die ik hoor tijdens ouderavonden 
over sociale media op school.

Begeleiding
Hoe handig onze kinderen ook zijn 
op de computer, ze hebben ook 
begeleiding nodig. Bijvoorbeeld om 
betrouwbare informatie op te zoeken 
en beoordelen. Maar ook om wat ze 
tegen kunnen komen op internet als 
ze bijvoorbeeld zoeken op ‘poes’? En 
als ze zelf liegen over hun leeftijd, 
kunnen anderen dat misschien ook 
doen?

Praten met kinderen
Ik bemerk bij ouders of docenten 

soms een 
zekere 
koudwater-
vrees. Bang de 
plank mis te slaan in de opvoeding 
omdat ze niet op de hoogte zijn van 
de laatste ontwikkelingen. Terwijl 
kinderen niets leuker vinden dan om 
te vertellen wat ze doen op sociale 
media. Zeker als ze nog op de basis-
school zitten. Het vereist van ouders 
wel enig inlevingsvermogen en enige 
moeite om de basisbeginselen der 
sociale media te leren kennen. Soms 
vinden ouders dat kinderen zelf maar 
wegwijs moeten worden in het woud 
van sociale media. ‘Alsof wij vroeger 
alles vertelden aan onze ouders.’ 
Natuurlijk hebben kinderen recht op 
privacy. Maar belangstelling tonen 
en gesprekken voeren over wat ze 
meemaken op de digitale snelweg, 
maakt dat ze ook bij je komen als het 
misgaat of zich in de nesten hebben 
gewerkt. Ook op basisscholen 
worden helaas al naaktfoto’s van 
kinderen verspreid door klasgenoten.

Slaapgebrek
Sociale media is kortom een terrein 
dat erbij is gekomen in de opvoe-
ding van onze kinderen. Kinderen 
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kunnen zelf niet overzien wat het 
eff ect is van het langdurig staren 
op een smartphone, zeker in de 
avond. Slaapcentra zien steeds meer 
jongeren die te weinig uren slapen. 
Zij zien een verband met het socia-
lemediagebruik op de smartphone 
tot ’s avonds laat. Chatten in een 
whatsappgroep kan fi jn zijn, maar 
ook voor grote onrust zorgen. Zeker 
bij jongeren. Wie in de groep zegt 
wat over mij? Hoe moet ik daarop 
reageren? Het is voor de meeste 
kinderen heel belangrijk hoe ze in 
de groep liggen. Pijnlijke berichten 
kunnen ze steeds opnieuw terug-
lezen. Een groep van pesters verlaten 
is lastig als de ‘beheerder’ van de 
whatsappgroep je steeds weer terug 
plaatst. Bedenk ook eens hoeveel 
misverstanden in een whatsappgroep 
kunnen ontstaan omdat iedereen 
nu eenmaal iets anders voelt bij 
bepaalde woorden of zinnen. En tel 
uit je slapeloze piekerwinst.

Alleen in de pauze
Op veel basisscholen mogen 
kinderen alleen in de pauze of 
tijdens de overblijf op hun telefoon. 
Natuurlijk is het leuk om af en toe 
een spelletje te spelen. Maar het 
resultaat is vaak dat één kind een 
spelletje speelt en dat de anderen 
er als zombies achterstaan hopende 
een glimp op te vangen. Of kinderen 
krijgen nul op het rekest als ze 
vragen of iemand komt meespelen. 

Juist voor verlegen kinderen lijkt de 
smartphone een oplossing. Daar 
kunnen ze zich makkelijker uiten, ze 
hoeven niemand aan te kijken, maar 
we kunnen ze ook een mogelijkheid 
ontnemen om écht contact te maken, 
om spelenderwijs over hun verlegen-
heid heen te groeien.

Zo veel mogelijk prikkels
Uit hersenonderzoek blijkt dat 
kinderen zo veel mogelijk verschil-
lende prikkels moeten krijgen op 
een dag. Zingen, tekenen, rennen, 
sporten, lezen, luisteren, schrijven. Dit 
kan voor een deel ook op de tablet 
of de smartphone, maar zeker niet 
alleen. Ook multitasken als we leren, 
bestaat niet. Je doet veel langer over 
je huiswerk en je concentreert je veel 
minder goed als je je laat afl eiden 
door je smartphone. Ons brein 
houdt van verveling. Dan ontstaat er 
ruimte. Voor goede ideeën en mooie 
plannen. Laten we onze kinderen die 
rust en creativiteit gunnen door af en 
toe grenzen te stellen aan het gebruik 
van de smartphone.

Mayke Calis is journalist en 
tekstschrijver. Ze schreef het boek 
‘Socialbesitas. Sociale media van 
vertier tot verslaving’. Ze geeft 
ouderavonden voor ouders van 
leerlingen op de basisschool en op 
de middelbare school. Voor meer 
informatie: www.socialbesitas.nl en 
www.maykecalis.nl.
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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

  
Moederdag- knutsel 

 

BBloemen  
sschilderij  

 

WWat heb je nodig? 
- eierdoos 
- verschillende kleuren verf 
- kwast 
- knopen 
- lijm 
- groene chenille draad 
- lint 
 
 

 

 HHoe maak je het? 
 Verf het canvas in een kleur die jij mooi vindt! 
 Knip uit de eierdoos ieder vakje uit. 
 Verf de vakjes van de eierdoos in verschillende kleuren. 
 Plak in ieder vakje een knoop. 
 Plak de vakjes op het canvas. 
 Plak onder de vakjes de chenille draden vast met een lint eromheen. 

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

 

Bloemen
 

Hoe maak je het?
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Als je in de bovenbouw zit, is de kans groot dat je al een smartphone hebt. 
Misschien gebruik je hem vaak, misschien ook niet. Maar ongetwijfeld heb je 
gemerkt dat het hebben van een smartphone je leven verandert. 

Niet alleen vrienden zijn met je 
smartphone ineens dichtbij, ook dat 
vervelende kind uit je klas kan je nu 
altijd berichtjes sturen. En voor je 
het weet is er een uur voorbij terwijl 
je alleen maar wat leuke apps hebt 
bekeken. Hieronder volgen enkele 
uitspraken van jongeren: Je kunt 
er met de klas over discussiëren. 
Misschien herken je iets van jezelf in 
de voorbeelden.

“Ik heb twee vriendinnen en wij zijn 
bijna altijd samen. Onlangs schreef een 
van hen op sociale media dat zij het 
samen zo leuk hadden gehad, maar ik 
was er ook bij geweest en ik werd niet 
genoemd. Ik voelde me buitengesloten.’’
Jasmijn (13 jaar)

Misschien was het geen boze opzet 
van die vriendin, maar je kunt 
elkaar op sociale media sneller 
dan je misschien denkt pijn doen. 
Misschien heb je al eens gemerkt 
dat je iets op de whatsappgroep 
verstuurde en dat je vrienden jouw 
berichtje heel anders opvatten 

dan wat jij had bedoeld. Dat is 
niet zo gek als je bedenkt dat wij 
de gezichtsuitdrukking en de 
lichaamstaal erbij zien als iemand iets 
tegen ons zegt. Uit de lichaamstaal 
halen we onbewust veel informatie. 
Als iemands lichaamstaal niet klopt 
met wat hij zegt, vinden we dat 
ongeloofwaardig. Bijvoorbeeld 
iemand met afhangende schouders 
en een droevig gezicht zegt dat het 
uitstekend met hem gaat. Dat klopt 
dus niet. Deze informatie mis je als 
je een appje stuurt, ook al gebruik je 
emoticons. Al scheelt dat natuurlijk 
wel iets. 

“Tijdens het ontbijt kijk op sociale 
media wat ik in de nacht heb gemist.’’ 
(Milou (12 jaar)

De druk om niets te missen op 
sociale media is groot. Er is zoveel 
te zien, te volgen en er is zoveel om 
op te reageren. Je kunt er helemaal 
gestrest van worden. Doe dat vooral 
niet! Maak je zelf niet gek! Omdat er 
zoveel is, maakt het ook niet uit als 

Brochure “De Surfsleutel” 20Brochure “De Surfsleutel” 20



jij het een dagje mist. Misschien vind 
je het moeilijk te beslissen wat je wel 
en niet moet volgen. Dat is een keuze 
die alleen jij kunt maken. Bedenk 
eens waar en van wie je vrolijk wordt? 
Of waar je wat van leert? Welke 
vrienden voegen iets toe aan jouw 
leven? Probeer het gewoon eens uit.

“Tien minuten niks horen op een 
whatsappbericht vind ik lang.”
(Sanne, 15 jaar) 

De druk om meteen te reageren is 
groot. Voor een deel komt het ook 
door de vinkjes op whatsapp, zodat 
je kan zien of iemand je bericht heeft 
gelezen. Ook kun je zien wanneer 
iemand voor het laatst online was. 
Dat kan een druk geven. Gelukkig 
kun je die functie ‘voor het laatst 
gezien’ ook uitzetten. Je kunt ook je 
vrienden ’s avonds even laten weten 
dat je nu je telefoon weglegt. Dat 
vereist wel zelfvertrouwen, want 
misschien proberen je vrienden of 
je klasgenoten je over te halen het 
anders te doen. Merk vooral dat de 
wereld niet vergaat als jij je telefoon 
even weglegt. Dat het niet je vriend-
schap kost, omdat je echte vrienden 
altijd moet kunnen uitleggen wat jij 
voelt.

“Mijn online vrienden vond ik toen 
belangrijker. Zij wilden tenminste 
openlijk voor iedereen zichtbaar 

bevriend met mij zijn. Dat was nog eens 
wat anders dan een vriendschap tussen 
twee personen zonder publiek.”
(Saskia, 22 jaar) 

Wat betekent vriendschap voor 
jou? Hoeveel echte vrienden heb 
je? Vaak hebben we maar een paar 
echte vrienden. Misschien vind jij 
vriendschap belangrijk omdat jullie 
goed kunnen praten, hij of zij nooit 
een geheim doorverteld of omdat 
jullie samen zo kunnen lachen? Dat 
is voor iedereen weer anders. Soms 
ontmoet je iemand online waarmee 
het meteen klikt. Dat is fi jn. Online 
vriendschappen kunnen heel hecht 
zijn. Maar om de waarde van de 
vriendschap te bepalen, is het ook 
van belang die persoon ‘in het echt’ te 
zien. Klopt het nog steeds allemaal? 
Komt ze langs als je ziek bent? Komt 
hij naar je toe als je hem nodig hebt? 
Helaas doen mensen zich soms heel 
anders voor op internet. Wanneer 
je iets voor anderen geheim moet 
houden, klopt het in ieder geval 
niet meer. Als iemand je vervelende 
dingen laat doen die jij eigenlijk niet 
wil is dat ook niet juist. Neem in dat 
geval altijd je ouders of een docent 
in vertrouwen. Blijf er vooral niet 
alleen mee rondlopen. Er zijn ook 
instanties als www.meldknop.nl waar 
je anoniem met iemand kunt praten 
als er iets vervelends op internet is 
gebeurd. 
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Mayke Calis is journalist en 
tekstschrijver. Ze schreef het boek 
‘Socialbesitas. Sociale media van 
vertier tot verslaving’. Ze geeft 
ouderavonden voor ouders van 

leerlingen op de basisschool en op 
de middelbare school. Voor meer 
informatie: www.socialbesitas.nl en 
www.maykecalis.nl.

 
http://www.surfsleutel.nl/6-8/spelen/koken/koken 

 
Wat heb je nodig? 
1 vanillestokje  
200 g witte chocolade  
200 g gezouten boter  
200 g witte basterdsuiker  
3 tl kaneel  
100 g zelfrijzend bakmeel  
2 appels, friszoet en stevig  
2 eieren  

 

Hoe maak je het klaar? 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Schraap uit de helft van het met de punt van een 
mes het merg eruit. Doe het merg, de chocolade, de boter en suiker in een pan en 
smelt al roerend op laag vuur. Neem de pan van het vuur en laat iets afkoelen. 
2. Zeef de kaneel en het bakmeel boven een kom. Snijd de appels in kwarten en 
verwijder het klokhuis. Snijd elk kwart in 4 partjes. Leg in elke quichevorm 4 
appelpartjes in een waaiervorm. 
3. Roer de eieren door het chocolademengsel. Spatel het bakmeel door het beslag en 
verdeel het over de vormpjes. Bak ze ongeveer 25 minuten in de oven. Laat de 
taartjes 10 minuten afkoelen in de vorm. Haal ze uit de vorm, bestrooi ze met 
kaneel. 

Bron: ah.nl 

Koken: kindvriendelijke recepten op de Surfsleutel 
Mini-appeltaartjes 
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Het schrijven van een werkstuk doe 
je niet zomaar. Meestal weet je nog 
lang niet alles van een onderwerp 
en heb je vragen waarop je het 
antwoord wilt hebben. Je zult dan 
op zoek moeten gaan naar infor-
matie, bijvoorbeeld op internet. Het 
is dan heel handig als je weet hoe 
je slim kunt zoeken. Maar dat is niet 
het enige. Je moet ook weten hoe 
je de juiste websites kunt uitkiezen. 
Ze zijn niet allemaal geschikt om te 
gebruiken. Je wilt immers precies die 
websites vinden die over jouw onder-
werp gaan en antwoord geven op je 
vraag. De website moet “bruikbaar” 
zijn voor jou. Bovendien moet de 
informatie ook “betrouwbaar” zijn, de 
informatie moet kloppen. Maar waar 
moet je nou op letten?

Krijg je antwoord op je vraag?

Om te zien of een website antwoord 
geeft op jouw vraag kijk je natuurlijk 
eerst naar het onderwerp. Als je zoekt 
naar het ontstaan van de zon als ster 
dan zal een website over “verbranden 
in de zon” niet zo bruikbaar zijn. Ook 
kan een website gaan over een klein 
deel van je onderwerp met veel 
informatie daarover. Een voorbeeld is 

een website over het skelet van één 
type dinosaurus. Die site zal niet zo 
bruikbaar zijn als je op zoek bent naar 
een overzicht van alle dinosauriërs. 
Andersom zal een overzichtssite van 
dinosauriërs niet volledig zijn als je 
juist wel alles wilt weten over het 
skelet van één type dinosaurus. Let 
ook op het niveau van de website. 
Een ingewikkeld artikel over dinosau-
riërs op de site van een universiteit 
zal voor jou niet bruikbaar zijn, maar 
een te eenvoudige website voor jouw 
leeftijd misschien ook niet.

Onderzoek de betrouwbaarheid

Als je antwoord krijgt op je vraag wil 
het nog niet zeggen dat de infor-
matie altijd klopt. Iedereen kan een 
website maken. Soms zetten mensen 
met opzet onjuiste informatie op een 
website bijvoorbeeld als ze je wat 
willen verkopen. Het kan ook zijn 
dat iemand vooral zijn eigen mening 
geeft en alleen de informatie noemt 
die hem goed uitkomt. Er is niet altijd 
sprake van opzet. Een schrijver kan 
niet deskundig genoeg zijn of slordig 
zijn geweest door niet te controleren 
of iets klopt.

Brochure “De Surfsleutel” 24Brochure “De Surfsleutel” 24



Dit zijn allemaal goede redenen om 
op onderzoek uit te gaan: je wilt 
immers alleen betrouwbare websites. 
De volgende tips laten je zien waarop 
je kunt letten.
1. Onderzoek de betrouwbaarheid 

van de website of organisatie. 
Is de schrijver deskundig? Voor 
welke organisatie werkt hij? 
Misschien weet je dat niet altijd. 
Kijk eerst wat er op de site zelf 
staat, bijvoorbeeld bij “Over Ons”. 
Je kunt ook opzoeken of betrouw-
bare sites die je al kent linken 
naar de site die jij hebt gevonden. 
Misschien vertellen ze er ook wel 
iets over de schrijver.

2. Ga na wat het doel is van de 
website. Op een goede site hoort 
dat te staan, bijvoorbeeld bij 
“over ons” of “over deze site”. Maar 
let ook op de tekst en het soort 
website. Websites van bijvoor-
beeld scholen zijn bedoeld om je 
betrouwbare informatie te geven, 
die kun je goed gebruiken. Een 
melkfabrikant die zegt dat melk 
gezond is, wil graag veel melk 
verkopen. Hij heeft er belang bij 
om dat te zeggen. Ook als het 
waar is kun je deze site beter niet 
gebruiken.

3. Controleer de feiten. Een feit 
is iets waarvan zeker is 
dat het gebeurd is of 
dat het waar is. Klopt 
een feit? Kijk op 
andere betrouwbare 

sites of daar hetzelfde staat. Er 
zijn ook offi  ciële ‘feiten-websites’ 
bijvoorbeeld het Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS). Hier vind je 
bijvoorbeeld informatie over het 
aantal inwoners in Nederland.

4. Laat de schrijver op een website 
zelf ook zien waar hij zijn infor-
matie vandaan heeft? Op deze 
manier kun je namelijk contro-
leren wat hij heeft opgeschreven.

Bekijk ook wanneer de website 
voor het laatst is aangepast of 
wanneer een artikel op een website 
geschreven is. Meestal wil je dat de 
informatie zo nieuw mogelijk is.

Het lijkt veel werk om dit allemaal te 
doen. Toch zal het steeds makkelijker 
gaan als je eraan gewend bent. Je 
zult zien dat je werkstukken beter en 
betrouwbaarder worden!

Door: Harrie van der Meer

Functie: Informatiespecialist/
projectleider bij de Hogeschool van 
Amsterdam (www.bib.hva.nl)

Als cursusontwikkelaar & trainer zo’n 
10 jaar actief in het onder-

steunen van studenten en 
docenten op het gebied 
van informatievaardig-

heid. Verantwoordelijk 
voor de serie video’s over Slim 

Zoeken en de online training STIP.
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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

http://www.surfsleutel.nl/6-8/spelen/hobby/knutselen 

CCadeau 
BBloem 

 

WWat heb je nodig? 
- Reepjes gekleurd papier 
- schaar  
- Lijm  

 
HHoe maak je het?   
 Knip van de reepjes ieder keer een stukje 

korter zoals op de 1e foto; 
 Vouw een lus van één uiteinde van een 

reepje papier zoals op de 2e  foto en plak 
deze vast; 

 Vouw ook de andere kant tot een lus en 
plak deze vast, 3e foto; 

 Doe dit met alle reepjes papier en leg ze 
van groot naar klein,4e foto; 

 Doe lijm op het midden van de grootste  
gevouwen reepjes en lijm ze kruislings 
over elkaar, 5e en 6e foto; 

 Lijm zo alle reepjes van groot naar klein 
in de binnenkant van de bloem. 
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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 licentie-
code. 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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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel 
 

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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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel 

  
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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“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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www.mediawijzer.net is hét online loket voor iedereen die (professioneel) 
te maken heeft met of meer wil weten over mediawijsheid. Mediawijzer.net is 
opgezet door het Mediawijsheid Expertisecentrum, op initiatief van de ministe-
ries van OCW en Jeugd en Gezin. In de dossiers vindt u de informatie overzich-
telijk op thema gerangschikt.

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn 
overal en hun maatschappelijke impact is groot. Op deze site vindt u allerlei 
informatie op het gebied van mediawijsheid; het vinden en begrijpen en 
maken van media in een door media gedomineerde samenleving

Postadres: Bezoekadres:
Mediawijzer.net Paletsingel 32
Postbus 778 2718 NT Zoetermeer
2700 AT Zoetermeer

www.bureaujeugdenmedia.nl Deskundige en nuchtere experts. Een krach-
tige organisatie van ervaren en gedreven experts, die met creativiteit en 
deskundigheid maatwerk leveren om u te informeren, inspireren en activeren. 
We gebruiken wetenschappelijke kennis om praktisch te zijn, of het nu gaat 
om cyberpesten, sexting, de invloed van smartphones op tieners, tablets in het 
gezin, privacy, gamen, of het integreren van mediawijsheid op school of in uw 
organisatie.

Al onze mensen hebben een eigen expertise; de meeste zijn academisch 
opgeleid. De meeste kent u wellicht van de stichting Mijn Kind Online; ze waren 
daaraan verbonden totdat Mijn Kind Online onderdeel werd van Kennisnet 
(februari 2014). 

Bureau Jeugd & Media Telefoon: (020) 662 6559
Stadionweg 76 E-mail: info@bureaujeugdenmedia.nl
1077 SP Amsterdam Twitter: @jeugdenmedia.nl
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- Een spreekwoord heeft altijd de vorm van een mededelingszin (het is 
bijvoorbeeld geen vraag) met de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd 
(als er een persoonsvorm aanwezig is). 

- Het is een uitspraak met een algemene levenswijsheid, een bevestiging van 
de orde der dingen: zo gaat het nu eenmaal in de wereld.

- Voorbeelden van spreekwoorden zijn: 'Na regen komt zonneschijn', 
'Boontje komt om zijn loontje' en 'Oost west, thuis best.'

Bed
Men moet zijn bed maken zoals men slapen wil.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 
daden. 

Berg
Als de berg niet naar Mohammed 
komt dan moet Mohammed naar de 
berg komen. 
Als iemand niet naar jou komt dan zal 
jij naar de ander moeten gaan; als een 
ander geen initiatief neemt, moet je 
het zelf maar doen.

Boter
Wie boter op het hoofd heeft, moet uit de 
zon blijven.
Je moet anderen niet iets verwijten, als je het 
zelf niet goed doet. 

Boter bij de vis
Bij een aankoop moeten geld en goederen 
tegelijk overgestoken worden.
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Geit 

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

 
 

danilosanino@shutterstock.com 
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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.

FF w88

ik zit 

nog ff te 

geemen...

Hé

man...

afsluiten 

KAN!!!
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