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Voor je ligt alweer de 9e uitgave van 

het informatieboekje “De Surfsleutel”. 

Deze keer komen er veel verschil-

lende onderwerpen aan de orde: van 

een interessant artikel over het online 

zetten van foto’s van kinderen door 

ouders tot het diploma Veilig Internet 

van Kennisnet.

Ook heeft Harrie van der Meer van 

de Hogeschool van Amsterdam weer 

een mooi en leerzaam artikel voor 

ons geschreven over hoe je slimmer 

kan zoeken op internet. Let op, dit 

artikel is niet alleen voor kinderen, 

de redactie heeft er ook echt wat van 

opgestoken dus het is zeker ook aan 

te raden voor ouders.

Per 1 augustus 2015 is de Wet Sociale 

Veiligheid ingegaan.

Mbo-instelling Find Opleidingen 

heeft voor ons een artikel geschreven 

over het landelijk platform dat zij 

geïnitieerd hebben genaamd De 

Schoolmonitor BV. Door middel van 

dit platform bieden zij diensten aan 

voor het monitoren van de sociale 

veiligheid en het welbevinden van 

leerlingen.

Verspreid door heel de brochure 

plaatst de redactie van de 

Kinderinternet de Surfsleutel altijd 

een aantal leuke uitspraken die 

gaan over het gebruik van internet. 

Sta jij er wel eens bij stil wat deze 

uitspraken betekenen? Praat er eens 

over in de klas.

Natuurlijk staan er ook weer 

leuke knutsels en spelletjes uit 

Kinderinternet de Surfsleutel in deze 

Brochure. We hopen dat jullie er veel 

speelplezier mee hebben.

Heb je zelf een onderwerp dat past 

bij de Surfsleutel en dat je graag 

besproken zou willen zien in dit 

boekje, stuur dan een mail naar 

redactie@surfsleutel.nl.

Ik wens je met dit boekje weer veel 

lees en internetplezier.

Paula Lagerwerf
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Paula

WalterW l
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“Kinderen hebben recht op een 

veilige speelplaats op internet”

Als die er niet is, moet deze 

gecreëerd worden.

Het EU-Kids online project heeft 

onderzoek gedaan onder ruim 25000 

kinderen en ze gevraagd waar ze 

volgens zichzelf online het meeste 

last van hebben. Het blijkt te gaan 

om vier hoofdzaken:

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

grafi sche inhoud, maar ook 

geweld scoort hoog

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

het gedrag van anderen zoals 

agressie, pesten, racisme en 

vervelend taalgebruik

3) Contact (14%), met name 

volwassenen die ongevraagd 

en ongewenst contact zoeken

4) Overig (7,7%), risico’s zoals 

virussen en spam

(Bron: artikel http://www.diepon-

derzoek.nl/ouders-zien-online-een-

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

wel-dwarszit/ van Linda Duits)

Wij vinden het van belang dat 

kinderen middelen ter beschikking 

krijgen, waarmee ze zowel op school 

als in hun vrije tijd onbekommerd 

gebruik kunnen maken van het 

internet, zonder dat ze in aanraking 

hoeven te komen met de zaken die 

ze zelf als heel negatief ervaren.

Dit is de reden dat tien jaar 

geleden een start is gemaakt met 

Kinderinternet de Surfsleutel. Dit is 

een website waarbinnen ruim 8000 

creatieve, ontspannende en educa-

tieve webpagina’s zijn opgenomen 

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

duidelijke indeling in leeftijdscate-

gorieën en rubrieken garandeert 

de gebruiksvriendelijkheid van de 

Surfsleutel. De Surfsleutel is kosteloos 

voor iedereen beschikbaar.

Doordat wij, Paula en Walter 

Lagerwerf, zelf een aantal jaren 

geleden jonge kinderen hadden, die 

we op dat moment op een verant-

woorde manier met het internet 

vertrouwd wilden maken, zijn we 

actief betrokken geraakt bij de 

Surfsleutel. De website kreeg een 

volledige make-over en met het 

toenmalige team hebben we de site 

verder uitgebouwd tot wat hij nu is. 

Ook is de webredactie uitgebreid en 

werken we nauw samen met verschil-

lende bedrijven, die maatschappelijk 

verantwoord ondernemen een warm 

hart toedragen.

Na vele vragen van Surfsleutel 

gebruikers hebben we naast de 

website ook de Surfsleutel Browser 

ontwikkeld. Deze browser kan de 

normale internet browser zoals 

Internet Explorer, Chrome of Firefox 

vervangen en vormt dan een veilige 

“schil” waarbinnen de Surfsleutel en 

andere kindvriendelijke websites 

gebruikt kunnen worden. Welke 

websites worden toegestaan binnen 

de Surfsleutel Browser kan door de 

school of ouders worden ingesteld. 

Hiermee kan dus precies worden 

afgestemd welke mogelijkheden op 

internet een kind krijgt en kan het 

geleidelijk worden begeleid bij het 

vinden van zijn weg op de digitale 

snelweg.

Met de combinatie van Surfsleutel 

en Surfsleutel Browser hebben we nu 

naar ons gevoel een unieke combi-

natie van gereedschappen ontwik-

keld om kinderen te ondersteunen, 

helpen en begeleiden bij hun 

ontdekkingstocht op internet. Op dit 

moment ligt voor ons dan ook op dit 

moment de nadruk op het zorgen 

voor landelijke naamsbekendheid 

voor de Surfsleutel. Wij willen natuur-

lijk zoveel mogelijk kinderen, scholen 

en ouders kennis laten maken met de 

Surfsleutel en de mogelijkheden die 

het biedt.

Ook zijn we op die manier op zoek 

naar zoveel mogelijk reacties, sugges-

ties, commentaar die ons kunnen 

helpen om de Surfsleutel en de 

Surfsleutel Browser nog verder te 

verbeteren. Ook het benaderen van 

bedrijven, die vanuit de gedachte 

van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen een partner willen zijn 

van de Surfsleutel, heeft voor ons 

prioriteit. Alleen met die steun kan de 

Surfsleutel kosteloos voor iedereen 

beschikbaar blijven en dat is toch wat 

we met zijn allen willen!!
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Cijfertekening beer 

 
http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/kleurplaten 
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Ouders voelen zich machteloos bij cyberpesten

Door; Ester Schop NIEUWS

Bijna een kwart (22%) van de 

ouders heeft het gevoel dat ze 

geen controle hebben over wat 

hun kind online ziet of doet. Bijna 

de helft van de ouders maakt 

zich zorgen over het feit dat hun 

kinderen te maken kunnen krijgen 

met cyberpesten.

Goed bedoelde pogingen van 

ouders om hun kinderen wat privacy 

te geven, kunnen hen in feite juist 

kwetsbaarder maken voor online 

pesterijen en scheldpartijen. Dit blijkt 

uit een onderzoek, uitgevoerd door 

Kaspersky Lab en B2B International.

Slechts 19 procent van de onder-

vraagde ouders zegt hun kinderen te 

volgen op sociale medianetwerken 

door bijvoorbeeld bevriend met hen

te zijn. Slechts 39 procent houdt 

toezicht op de online activiteiten van 

hun kinderen en maar 38 procent 

heeft met hun kinderen gesproken 

over online risico's. Dit kan volgens 

Kaspersky duiden op een gebrek aan 

vertrouwen en begrip.

Lees verder:

http://www.automatiseringgids.nl/

nieuws/2015/10/ouders-voelen-zich-

machteloos-bij-cyberpesten

Je dochter die tot diep in de nacht 

met haar vriendje appt, je zoons die 

gamen terwijl ze huiswerk moeten 

maken, klasgenoten die op school 

Opvoeden in tijden van internet - deel 2

stiekem een pornosite bezoeken. Hoe 

ga je om met het online gedrag van 

je kind? Drie bekende ouders over 

de mediaregels thuis – en over de rol 
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van de school. In de tweede afl eve-

ring van dit drieluik vertelt Manon 

Sikkel hoe zij het aanpakt.

'Mijn zoon heeft een eigen computer 

gebouwd'

Bestsellerauteur Manon Sikkel is 

bekend van jeugdboeken als Izzy 

Love en Elvis Watt. Ze heeft twee 

kinderen en twee stiefkinderen (18, 

14, 8 en 5 jaar). 'Om hun hersenen 

rust te gunnen, heb ik schermvrije 

dagen ingesteld.'

Tweede deel: http://mijnkindonline.

nl/artikelen/opvoeden-in-tijden-van-

internet-deel-2

Bron: Mijnkindonline.nl

De meeste ouders zouden er 

alles voor doen om hun kind te 

beschermen, maar de komst van de 

sociale media leidt ertoe dat ze hun 

aandacht toch wat laten verslappen. 

Zo delen ouders meer dan 900 foto’s 

van hun kinderen online nog voor de 

vijfde verjaardag van de kleintjes.

Een onderzoek uitgevoerd door The 

Parent Zone, een Engels bedrijf dat 

online informatie verzamelt voor 

ouders en grootouders, onthulde 

dat er door ouders gemiddeld 973 

foto’s op het internet worden gepost 

nog voor hun kinderen vijf worden. 

Ouders zetten meer dan 900 foto’s van hun 
kind online nog voor het vijf wordt

Bovendien blijkt uit de analyse dat 17 

procent van de ouders hun priva-

cyinstellingen niet controleert. Ze 

houden dus met andere woorden 

geen rekening met het publiek dat de 

foto’s kan zien.
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The Parent Zone vindt dit wat alar-

merend. Het bedrijf beweert dat 

de ouders te veel delen en zo een 

digitale voetafdruk van hun kind 

creëren waar zoon- of dochterlief zelf 

geen controle over heeft.

Lees verder: http://nl.metrotime.

be/2015/05/27/must-read/ouders-

zetten-meer-dan-900-fotos-van-hun-

kind-online-nog-voor-het-vijf-wordt/

Bron: Metro.be

Mediabedrijf Studio 100 verdient 

miljoenen aan kindermarketing 

met helden als Mega Mindy en 

Maya de Bij … voedselwaakhond 

Foodwatch komt in actie.

K3, Kabouter Plop, Mega Mindy 

en Maya de Bij, kinderen smullen 

ervan. Niet alleen op televisie 

maar ook in de vorm van zoute 

chips, zakken snoep en mierzoete 

toetjes.

Het beroemde mediabedrijf Studio 

100 uit België scoort niet alleen 

enorm met de televisieprogramma’s 

‘Brave’ kinderhelden maken jeugd te dik

van deze kinderhelden, ze worden 

gretig bekeken in 160 landen, het 

bedrijf ‘verhuurt’ de afbeeldingen van 

de kinderidolen ook voor grof geld 

aan voedselproducten voor logo’s op 

hun producten in de schappen van 

de supermarkt. En dat is ordinaire 

kindermarketing, aldus voedselwaak-

hond Foodwatch.

Lees verder:

http://www.joop.nl/leven/detail/

artikel/32352_tv_helden_zorgen_

voor_steeds_meer_dikke_kinderen/

Bron: joop.nl
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Het lijkt alsof de sfeer vroeger in 

de samenleving en de wijk veel 

aangenamer en veiliger was

Ik herinner me nog de tijd op de 

basisschool en hoe blij ik was en 

serieus de taak op me nam als ik 

de tv-kar mocht ophalen. Of hoe 

belangrijk ik me voelde als ik door 

een klasgenoot, die jarig was, werd 

Child Focus maakt in een rapport 

bekend dat het in 2014 tweemaal 

zoveel dossiers rond (mogelijke) 

seksuele uitbuiting van kinderen 

via informatie- en communicatie-

technologie verwerkte. Ook het 

aantal vragen of problemen over de 

privacy van kinderen verdubbelde 

het afgelopen jaar. Daarom bundelen 

Hoe beschermt u uw kind op sociale media?

Toen kinderen nog gewoon buiten speelden

we enkele tips over hoe u gemak-

kelijk uw kind kan beschermen op de 

sociale media.

Lees verder:

http://www.standaard.be/cnt/

dmf20150518_01686400

Bron: standaard.be

uitgekozen en langs alle klassen 

mocht. En dan de pauzes nog, die 

waren magisch. De hele pauze 

knikkeren, we speelden 

zakdoekje leggen, 

Annemaria Koekoek, 

schipper mag ik overvaren 

of agentje-boefj e. De agent 

moest iemand vangen en 

meesleuren naar de gevan-

genis onder het klimrek. We 

hadden de grootste pret 

met elkaar, er werd niet 

gescholden en niemand 

werd uitgesloten.

Lees verder:

http://www.joop.nl/opinies/detail/

artikel/32210_toen_kinderen_nog_

buiten_speelden/

Bron: joop.nl
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Kinderinternet de Surfsleutel 

werkt samen met een groot aantal 

bedrijven die veel waarde hechten 

aan Sociaal Ondernemen. Vanuit die 

gedachte dragen zij de Surfsleutel 

een warm hart toe. Zij ondersteunen 

de Surfsleutel op veel verschillende 

manieren, soms in de vorm van een 

fi nanciële bijdrage als sponsor, soms 

leveren ze ons teksten aan die op 

de Surfsleutel gebruikt kan worden. 

In andere gevallen stellen ze ons 

producten ter beschikking die wij 

mogen inzetten om iets leuks te doen 

voor onze gebruikers. Hierbij gaat 

het vaak om toegangskaartjes voor 

bijvoorbeeld kinderfi lms of attractie-

parken, maar ook boeken en andere 

leuke cadeautjes komen voorbij.

Natuurlijk hebben wij gezocht naar 

een leuke en ook eerlijke manier om 

dit alles onder onze gebruikers te 

verdelen en dit heeft er toe geleid 

dat we regelmatige leuke prijsvragen 

plaatsen op de voorpagina van de 

Surfsleutel.

Je ziet de prijsvraag in de vorm 

van een bewegend plaatje op de 

Homepage waarin de prijsvraag 

wordt aangekondigd. Als je op dit 

plaatje klikt krijg je prijsvraag te zien 

en zie je ook wat je kan winnen. De 

prijsvraag is niet al te moeilijk te 

beantwoorden. Als je goed rond-

kijkt op de Surfsleutel vind je het 

antwoord zo.
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Je mag zo vaak insturen als je wilt 

om je winkansen zo groot mogelijk 

te maken. Uiteraard worden de 

gegevens die je invult bij de prijs-

vraag 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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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel

Spelletje voor Binnen en Buiten

Snoepjes - memory
Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar.

Aantal spelers: maakt niet uit.

Hoe lang duurt het spel: zo lang u zelf wilt.

Wat heb je nodig?

- verschillende soorten snoepjes, van elk twee.

- witte plastic bekertjes

Hoe gaat het?

• Vul afhankelijk van het aantal kinderen voor ieder kind 2 bekertjes met 

hetzelfde snoepje.

• Zet de bekertjes door elkaar en omgekeerd op de tafel.

• Verdeel de kinderen in groepjes (aantal afhankelijk van hoeveel kinderen 

er zijn).

• Nu mag telkens één kind uit één groepje 2 bekertjes optillen.

• Als er 2 dezelfde snoepjes gevonden worden mogen ze de snoepjes houden.

• Hebben ze het fout mag het volgende groepje.

• Ga zo door tot alle bekertjes en snoepjes op zijn.

• Het groepje dat de meeste snoepjes heeft, heeft gewonnen.

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje
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Wat moet je wel en wat moet je niet 

doen op internet? 

Leer veilig internetten en behaal je 

Diploma Veilig Internet!

Internetten is hartstikke leuk. Je 

ontmoet er je vriend(inn)en, je kunt 

spelletjes spelen, muziek luisteren 

en clipjes bekijken. Maar het internet 

heeft ook zijn minder leuke kanten. 

Iedereen heeft er wel eens mee te 

maken, bijvoorbeeld via spammail-

tjes, virussen, pesten via chat- of 

profi elsites. Met het Diploma Veilig 

Internet leer je omgaan met deze 

minder leuke kanten van internet. 

Hierdoor blijft surfen op internet 

leuk! 

Wil jij ook een Diploma Veilig 

Internet? 

Vraag aan je juf of meester of jouw 

klas ook mee mag doen! Het diploma 

is voor alle kinderen die op een basis-

school zitten. Sinds 2006 hebben al 

veel leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 

meegedaan en het Diploma Veilig 

Internet gehaald. Zorg dat jij straks 

ook een diploma aan je ouders kan 

laten zien!

Bron: Kennisnet

uk!
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Voor leerkrachten

Het Diploma Veilig Internet is een 

lespakket voor leerlingen van 

groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. 

Het doel van het lespakket is om 

kinderen bewuster te maken van hun 

handelen op internet en hen vaardig-

heden aan te leren om verantwoord 

met internet en digitale media om 

te gaan. Het lespakket heeft een 

voorlichtingsfunctie voor kinderen, 

leerkrachten en ouders. 

Voor welke groepen is het Diploma 

Veilig Internet bestemd?

Het lespakket Diploma Veilig Internet 

Junior is ontwikkeld voor de groepen 

5 en 6. Het Diploma Veilig Internet is 

ontwikkeld voor de groepen 7 en 8.

Junior is de opstap naar het Diploma 

Veilig Internet in groep 7 of 8. 

Junior behandelt dezelfde onder-

werpen, echter op een lager niveau 

en het gaat uit van de beginnende 

internetter.

Diploma Veilig Internet voor groep 7 

en 8 gaat dieper op de onderwerpen 

in en vraagt al ervaring op internet 

van de leerlingen. 

Om het lespakket te kunnen inzetten 

is minimaal AVI 6 niveau en begrip 

van internet vereist. Het lespakket is 

geen basiscursus internet. Kinderen 

moeten bijvoorbeeld al weten hoe 

een browser en e-mail werken.
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Diploma Veilig Internet - The Game

Kan elke basisschool aan het 

programma Diploma Veilig 

Internet deelnemen?

Elke basisschool kan het lespakket 

downloaden en de lessen uitvoeren. 

In het lesmateriaal is er rekening mee 

gehouden dat scholen met verschil-

lende identiteit en lesmethode 

kunnen deelnemen. Het lesmateriaal 

kan binnen het speciaal onderwijs 

gebruikt worden, mits de leerlingen 

minimaal AVI 6 niveau kunnen lezen 

en enig begrip hebben van internet.

Er zijn echter wel een paar techni-

sche randvoorwaarden om de lessen 

goed te kunnen uitvoeren. Zo dienen 

de leerkrachten zelf al voldoende 

vaardig te zijn op internet. Daarnaast 

moet de school beschikken over 

minimaal 2 pc’s met internetaanslui-

ting per groep, zodat leerlingen de 

online opdrachten kunnen maken. 

Is een school verplicht om met alle 

groepen 5 t/m 8 deel te nemen?

Nee, dat is niet verplicht. U kunt 

bijvoorbeeld de eerste keer alle 

groepen laten deelnemen en het jaar 

daarop alleen de nieuwe groepen 5 

en nieuwe groepen 7. Als een school 

beslist om mee te doen aan het 

Diploma Veilig Internet is het wel aan 

te raden om dit met alle groepen 5 

t/m 8 te doen, zodat er ook school-

breed meer aandacht aan besteed 

kan worden.

Hoe kom ik aan het lespakket 

Diploma Veilig Internet?

Het lesmateriaal is gratis te down-

loaden. Scholen kunnen de 

bestanden uitprinten en kopiëren. 

Of bijvoorbeeld naar een copyshop 

brengen om er boekjes van te laten 

maken. Ook kunt u gebruikmaken 

van printing on demand, letterlijk 

printen op aanvraag. Met andere 

woorden: u geeft zelf aan wanneer 

uw bestelling af moet zijn en hoeveel 

exemplaren u nodig heeft. Voordeel 

hiervan is dat documenten op het 

laatste moment vermenigvuldigd 

kunnen worden en daardoor actueel 

zijn. Een ander voordeel is dat er 

geen grote voorraden materiaal in 

het magazijn liggen.

Bron:

http://www.diplomaveiliginternet.nl/

public/docent/aboutdvi
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Heb je dat ook wel eens: je zoekt informatie op met Google en je krijgt 

zoveel resultaten? 50.000? Beetje teveel om door te spitten. Hoe krijg je 

nu minder resultaten die ook nog eens beter antwoord geven op wat je 

wilt weten?

Hoe doe je dat dan?

Tip 1: Zorg dat je precies weet wat je zoekt! Als je niet weet wat je zoekt vind 

je het natuurlijk ook niet. Of je vindt heeeeeel veel wat je eigenlijk niet 

wilt weten. Dat is logisch. En als je weet wat je precies zoekt, zijn de 

woorden die je in Google gaat intikken heel belangrijk!

Tip 2: Een handige tip voor als je zoekt naar de Tweede Wereldoorlog, is om 

daar “” omheen te zetten, zo: “Tweede Wereldoorlog”. Als je dat doet 

zoekt Google naar precies die combinatie. Je krijgt dan geen websites 

waar de woorden Tweede en Wereldoorlog helemaal niet naast elkaar 

staan:
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Tip 3: Het komt ook vaak voor dat onderwerpen verschillend genoemd 

worden. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog wordt ook geschreven 

als WO2 of WOII. Hoe zoek je nou naar die verschillende manieren in 

een keer?

 Dat doe je zo: je typt dan in de Google zoekbalk:

 Google zoekt dan naar Tweede Wereldoorlog of WW2 of WWII. 

Je vindt dus websites waar een of meer van die drie zoektermen 

in voorkomt. Je mist nu minder nuttige websites maar je krijgt 

wel wat meer resultaten. Zie je de aanhalingstekens om tweede 

wereldoorlog?

Tip 4: De kans is groot dat je iets speciaals wilt weten over je onderwerp. 

Bijvoorbeeld niet alleen de Tweede Wereldoorlog in zijn algemeen-

heid, maar alleen informatie die gaat over de Tweede Wereldoorlog en 

Amsterdam.

 In Google hoef je, als het ene EN het andere woord moet voor-

komen, dit er niet tussen te zetten zoals bij OR. Dat gaat vanzelf. In de 

zoekbalk wordt dat dus zo:

 Of informatie die niet gaat over de Olympische Spelen algemeen, maar 

over Sven Kramer op de Olympische spelen. Zo:

 Als je juist informatie wilt over de Olympische spelen maar juist 

zonder Sven Kramer, dan zet je een – (minnetje) direct voor “Sven 

Kramer”:
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Google geavanceerd

Wat is Google geavanceerd zoeken? Dit is Google waarbij je op een makke-

lijke manier beter kunt invullen wat je wilt. Google geavanceerd zoeken is 

Tip 6. Deze optie zit een beetje verstopt. Doe eerst een zoekactie en kies dan 

“geavanceerd zoeken” via de knop: 

Je komt dan op een scherm waar je van alles heel overzichtelijk kunt aangeven. 

Bijvoorbeeld:

Als je websites wilt vinden die over Amsterdam EN toeristen gaan, vul je dit in 

bij het vak “al deze woorden”:

En moet het gaan over de Tweede Wereldoorlog, dan vul je dat zo in, bij “exacte 

woordgroep”:

Wil je zoeken naar WO2 of WOII, dus beide termen mogen voorkomen? 

Of wil je iets weten over de cariere van rapper Lil Kleine maar nu eens niet over 

die hit “drank en drugs”? Gebruik dan “geen van deze woorden”:

En als je een powerpoint presentatie over breakdance wilt (je hebt al gezocht 

op breakdance), dan gebruik je daarnaast ook de balk “bestandstype”:

En verder nog 

Naast Google zijn er nog een aantal andere “zoekmachines” en websites waar je 

handig naar informatie kunt zoeken, en die ook nog gewoon in het Nederlands 

zijn. Voor kinderen en leerlingen, maar ook voor meesters en juff en:
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www.meestersipke.nl, www.po-lessen.nl, http://www.8-12.info/, www.jeugd-

bieb.nl, en natuurlijk www.Surfsleutel.nl

Succes!!

Door: Harrie van der Meer / Evert den Ouden

Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam (www.bib.hva.nl)

Zie ook de serie video’s over Slim Zoeken en de online training STIP.

This fi le is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Unported license

jaargang 3 nummer 9 25jaargang 3 nummer 9 25



Daar waar met kinderen gewerkt 

en geleefd wordt, biedt Surfsleutel 

een kindvriendelijk en verantwoord 

internet. Surfsleutel heeft 

internetleer- en speelomgevingen 

ontwikkeld om ouders, leerkrachten 

en andere professionele opvoeders 

gereedschappen in handen te geven 

om kinderen te ondersteunen, 

helpen en begeleiden bij hun 

ontdekkingsreis op internet.

Een ‘zwakke schakel’ bij het inter-

netgebruik is echter de toegepaste 

browser, bv. Microsoft Explorer, Mozilla 

Firefox of Google Chrome. Deze staat 

immers toe dat via de adresbalk 

andere sites worden geopend of 

via Ctrl-N een nieuw venster wordt 

geopend. Verder kun je vanuit de 

browser afdrukken, snelkoppelingen 

maken, 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 

(11,0Mb) en op uw eigen systeem 

installeren. Een uitgebreide 

beschrijving over de installatie en het 

gebruik van de Surfsleutel Browser 

kunt u vinden in de Surfsleutel 

Browser Handleiding.

Vraag via het aanvraagformulier uw 

licentienaam en code aan. Wij vragen 

u een bijdrage van €29,95 per jaar 

voor het gebruik van de Surfsleutel 

Browser. Hiervoor kunt u het 

volgende van ons verwachten:
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• Particulieren ontvangen één 

licentiecode voor het hele 

gezin, waarmee de Surfsleutel 

Browser op maximaal drie 

computers te gebruiken is;

• Voor scholen en instellingen 

geldt een maximum van één 

computer per licentiecode. 

Uiteraard denken wij graag met 

u mee wanneer u de Surfsleutel 

Browser in grotere aantallen 

wilt gebruiken. Neem dan even 

contact met ons op via het 

contactformulier;

• Ondersteuning in geval van 

problemen met het gebruik 

of de installatie van de 

Surfsleutel Browser door onze 

helpdesk. Hiervoor kunt u 

contact met ons opnemen 

via het contactformulier. 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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advertenties
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De redactie van de Surfsleutel vindt dat kinderen na 22:00 uur ‘s 

avonds niet meer op het internet actief zouden moeten zijn. We 

geven daarom een waarschuwing dat wij vinden dat het tijd is om 

te gaan slapen. Ze kunnen echter zelf kiezen om verder te gaan.
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Scholen hebben permanent behoefte 

aan informatie. Niet alleen vanwege 

de verantwoording op grond van 

het toezichtkader maar ook om 

specifi ek beleid te bepalen en de 

ontwikkelingen en gevolgen daarvan 

te meten.

Om de benodigde informatie bij 

leerlingen en/of hun ouders /

voogden te verzamelen heeft 

de erkende Mbo-instelling Find 

Opleidingen uit Made hiervoor een 

kwalitatief hoogstaand landelijk 

platform geïnitieerd onder de naam 

De Schoolmonitor B.V. en treedt 

naar buiten met de verschillende 

instrumenten.

Als school zijn zij bekend met 

de toezichtkaders binnen het 

onderwijs en hebben ervaring met 

verantwoording richting de Inspectie 

van het Onderwijs.

VEILIGHEIDSMONITORSCHOLEN vindt 

dat het verzamelen van kwalitatieve 

informatie, die structureel bijdraagt 

aan de verbetering van het beleid en 

verantwoording, het belangrijkste 

uitgangspunt dient te zijn voor de 

monitoring. Scholen kunnen zo hun 

beleid bevorderen ten aanzien van de 

sociale veiligheid.

Diensten

Zo bieden zij een dienst aan voor het 

monitoren van sociale veiligheid en 

het welbevinden van de leerlingen. 

Deze dienst vindt plaats met behulp 

van de VMS®, VeiligheidsMonitor 

Scholen, die voorziet in de 

gestandaardiseerde methode die 

volgens de Wet Sociale Veiligheid 

per 1 augustus 2015 verplicht is 

geworden.

Met de VMS® wordt een waardevol 

rapport met vergelijkingsinformatie 

met andere scholen in een plaats, 

provincie, regio’s of Nederland 

gegenereerd. Het systeem is 

dynamisch waardoor het actueel is 

en voortdurend aansluiting heeft bij 

de vereisten uit de markt en die van 

het Ministerie van Onderwijs.

Ook biedt VEILIGHEIDSMONITOR-

SCHOLEN de mogelijkheid 

om elke vorm van enquête/
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informatiebehoefte binnen scholen 

of onderwijsgroepen te monitoren. 

Dit wordt op maat ontwikkeld en 

uitgevoerd op een betrouwbare en 

vakkundige wijze met alle garanties. 

Met Uw Schoolenquête kunnen alle 

denkbare vormen van informatie 

worden ingewonnen aangaande 

allerhande onderwerpen die voor 

scholen relevant kunnen zijn.

Recent is ook instrument is het 

STO, het StudentenTevredenheid-

Onderzoek mogelijk gemaakt via 

het platform. Met dit onderzoek kan 

de kwaliteit van de organisatie, het 

personeel en de onderwijsmetho-

dieken worden gemeten.

Een ander instrument is het OTO, 

het OuderTevredenheidsOnderzoek. 

Dit is een evaluatie met als doel de 

tevredenheid bij ouders te meten en 

in welke mate zij de school ervaren.

Schoolveiligheidsplan

Scholen zijn wettelijk verplicht om 

een schoolveiligheidsplan op te 

stellen. Het schoolveiligheidsplan 

dient onder andere in te 

gaan op de implementatie 

van het veiligheidsbeleid. In 

het veiligheidsplan dient ten 

gevolge van de invoering van 

de Wet sociale veiligheid ook te 

voorzien in een onderdeel over de 

voorgeschreven monitoring van de 

sociale veiligheidsbeleving van alle 

leerlingen in het Primair (Speciaal) 

Onderwijs en het Voortgezet 

(Speciaal) Onderwijs. 

De Schoolmonitor B.V. heeft 

speciaal een model veiligheidsplan 

ontwikkeld dat de structuur biedt 

die nodig is om te voldoen aan 

de gestelde eisen. Het enige wat 

nog moet gebeuren is het model 

aanpassen aan de specifi eke situatie 

van de school. Zo’n 75% van de 

werkzaamheden zijn met de aanschaf 

van het model al uitgevoerd. Dit 

betekent aanzienlijke tijds- en 

kostenbesparing. Het Veiligheidsplan 

van VEILIGHEIDSMONITORSCHOLEN 

is volledig en voldoet dus aan de 

wettelijke eisen.

Voordelen

Kortom, de web-based instrumenten 

garanderen absolute anonimiteit, 

waarbij op een effi  ciënte en 

eff ectieve manier kwalitatieve 

rapporten worden gegenereerd 

die bijdragen aan het beleid van de 

scholen om de sociale veiligheid 

en het tegengaan van pesten 

te bevorderen. Scholen worden 

nagenoeg ontzorgd doordat er 

gebruiksvriendelijke en kwalitatieve 

instrumenten zijn ontwikkeld voor 

de leerlingen en ouders/voogden die 

voldoen aan de gestelde eisen.

Voor meer informatie en contact zie 

www.veiligheidsmonitorscholen.nl
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www.mediawijzer.net is hét online loket voor iedereen die (professioneel) 

te maken heeft met of meer wil weten over mediawijsheid. Mediawijzer.net is 

opgezet door het Mediawijsheid Expertisecentrum, op initiatief van de ministe-

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

telijk op thema gerangschikt.

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn 

overal en hun maatschappelijke impact is groot. Op deze site vindt u allerlei 

informatie op het gebied van mediawijsheid; het vinden en begrijpen en 

maken van media in een door media gedomineerde samenleving

Postadres: Bezoekadres:

Mediawijzer.net Paletsingel 32

Postbus 778 2718 NT Zoetermeer

2700 AT Zoetermeer

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

bouwen aan kwalitatief goed onderwijs. Samenwerken, maatwerk en resultaat-

gerichte aanpak zijn kenmerkend in onze werkwijze. 

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

natie te maken. Kennis, vaardigheden en visieontwikkeling blijken niet altijd 

toereikend om de beschikbare technologie zo eff ectief mogelijk in te kunnen 

zetten. We ondersteunen hierbij graag om zo de leerlingen betrokken te 

houden bij het onderwijs. André Slegers en Michelle Clement

Heuvel 16A

5563AP Westerhoven

06 22313330 - 06 22223659

info@keii.nl
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Leuke binnen en buiten spelletjes op de Surfsleutel

Spelletje voor Binnen

In de knoop
Voor kinderen van alle leeftijden

Aantal spelers: maakt niet uit

Hoe lang duurt het spel: 10 minuten

Wat heb je nodig?

- niets

Hoe gaat het?

• Wijs één persoon aan die gaat ontknopen. Deze persoon wordt even de 

ruimte uitgezet.

• Als de ontknoper weg is gaat de rest in een kring staan.

• Pak elkaars handen vast.

• Blijf elkaars handen vasthouden! Zorg nu dat jullie een knoop gaan 

maken van de kring.

• Zodra de kring helemaal in de knoop zit mag de ontknoper de kamer 

weer binnenkomen.

• De ontknoper moet er nu voor gaan zorgen dat de knoop weer een kring 

wordt. Let op, de mensen in de kring moeten altijd elkaars handen vast 

blijven houden!

 http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje
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Het is belangrijk dat er voor alle 

kinderen in het primair onderwijs 

en speciaal onderwijs een zo veilig 

mogelijke, kindvriendelijke speelom-

geving op internet is. Deze internet 

omgeving moet volgens ons voor 

iedereen kosteloos en vrij toeganke-

lijk zijn.

Daarom hebben wij Kinderinternet 

de Surfsleutel ontwikkeld, een 

website waarbinnen ruim 8000 crea-

tieve, ontspannende en educatieve 

webpagina’s zijn opgenomen die 

door onze webredactie op dagelijkse 

basis up to date worden gehouden.

Kinderinternet de Surfsleutel is een 

website vol links en games, vrij van 

discriminatie, racisme, porno, over-

trokken geweld en veel frontale 

reclame. Vanzelfsprekend passend 

binnen de online belevingswereld 

van kinderen en gebruiksvriendelijk 

van opzet.

De lay-out van de Surfsleutel is uiter-

mate uitnodigend voor kinderen. De 

content zorgt een verscheidenheid in 

gebruiksmogelijkheden. Zo benutten 

veel kinderen de Surfsleutel bij 

weekprojecten, groepsopdrachten en 

spreekbeurten.

De Surfsleutel wil in de toekomst 

groeien in educatief karakter en 

content, zonder het uitnodigende 

speelse en kindvriendelijke karakter 

te verliezen. Steeds minder door-

linken naar websites van derden, 

maar “eigen content” brengen.

De Surfsleutel is kosteloos en voor 

iedereen vrij toegankelijk en dat 

willen we zo houden.

Maar daar hebben we u bij nodig!

Steun kinderinternet de Surfsleutel 

door het doen van een donatie!

 

U kunt uw donatie storten op 

NL25RABO0155404857  T.n.v.: 

Kinderinternet de Surfsleutel

Onder vermelding van Donatie of Ik 

steun kinderinternet de Surfsleutel.

Heel hartelijk bedankt.

“Kinderen hebben recht op een veilige en kindvriendelijke speel- en leer-

plaats op Internet.”
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Knutselen: kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel

zomer- knutsel

My
sunshine

Wat heb je nodig?
- canvas

- verf (blauw, geel, rood)

- kwast

Hoe maak je het?
• Verf het canvas blauw.

• Verf je hand in met oranje en gele verf.

• Zet met je hand afdrukken op het canvas in de 

vorm van een zon.

• Verf in het midden van de handafdrukken een 

rondje van gele en oranje verf.

• Verf naast de zon de tekst ‘You are my sunshine’. 

Dit betekend: Jij bent mijn zonneschijn.

• Je kan het canvas nu nog verder versieren.

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

e

h

d

u 

neschijn

ele verf.

het canvas in de

dafdrukken een 

are my sunshine’. 
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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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