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Internetgebruik door kinderen: niet laten leren door trial and error 

De organisatie Wizenoze (www.wizenoze.com/nl) wil kinderen ondersteunen bij het 

(leren) gebruiken van internet. Voor wat betreft inhoud en taal- en denkniveau is 

verreweg de meeste internetcontent namelijk in het geheel niet afgestemd op 

kinderen. Het zoekgedrag van kinderen levert daardoor vaak ongeschikte en soms 

voor hen ronduit gevaarlijke resultaten op. Wizenoze heeft daarom een eigen 

zoekmachine (www.jouwzoekmachine.nl) ontwikkeld, die rekening houdt met het 

leesniveau van de gebruiker. Kinderen tussen 6 en 15 jaar worden daarbij geholpen 

bij het formuleren van hun zoekvragen en de zoekmachine biedt hen uitsluitend 

geschikte en betrouwbare bronnen. Inmiddels zijn er al meer dan vierhonderd door 

Wizenoze gecheckte bronnen aan de 

zoekmachine gelinkt; en dat aantal neemt snel 

toe. Veel scholen gebruiken deze 

zoekmachine inmiddels, via hun leerlingportal. 

Daarnaast heeft WizeNoze de Content Editor ontwikkeld. Hiermee kan een tekst voor 

volwassenen eenvoudig omgezet worden naar tekst voor kinderen op verschillende 

niveaus. De vertaaltechnologie doet automatisch verbetersuggesties, zodat een tekst 

http://www.wizenoze.com/nl
http://www.jouwzoekmachine.nl/
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met een eenvoudigere grammaticale structuur en eenvoudiger woordgebruik 

ontstaat. Educatieve en recreatieve bedrijven en organisaties kunnen hiermee de 

content van hun websites desgewenst aanpassen voor hun jeugdige doelgroep.  
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