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volledig vrij te geven haal je het 
vinkje weg bij Parental lock. Om al-
leen het niveau aan te passen klik je 
onder deze optie op Configure. Dan 
zie je dat Ultimate Settings groen 
gekleurd is. Dat is de actuele setting. 
Schuif met het knopje links voor een 
ander niveau. Om zelf bepaalde sites 
toe te staan of juist te blokkeren klik 
je beneden op Configure allowed/
blocked.

Voor deze aanpassingen heb 
je een wachtwoord nodig. Dat is 
standaard kano. Om dit te verande-
ren haal je eerst het vinkje weg bij 
Parental lock en vervolgens activeer 
je het ouderlijk toezicht weer. Dit 
wachtwoord staat trouwens los 
van dat voor je account. Dat is ook 
standaard kano en verander je in set-
tings bij Account. Dit wachtwoord 
heb je onder meer nodig om apps te 
installeren.

OP AVONTUUR
Klik in het dashboard op Story Mode 
om je adventure game te beginnen 
(afbeelding 2). Je bent nu op SD 
BEACH. Hier zie je de judoka staan 
zoals je die hebt aangemaakt tijdens 
de eerste start van Kano OS. Met de 

steeds meer over de computer 
en programmeren, waaronder de 
werking van leds of Python. Druk op 
C van Codex voor een overzicht van 
je voortgang.

Als je aan de rand komt, verschijnt 
een nieuw stuk terrein. Net als 
SD Beach verwijzen namen in het 
gebied naar computertechniek. Zo 
kom je Power Port, Python Jungle 
en HD Hill tegen. Voor een kaart van 
het terrein druk je op M (Map). Duw 
op Escape om terug te keren naar je 
ontdekkingstocht. Gebruik de kaart 
ook om weer terug te gaan naar 
het dashboard. Klik daartoe op het 
icoontje met het huisje links.

TER LERING  
ENDE VERMAAK
Bij de apps vind je veel leerzame 
applicaties. Sommige daarvan kom 
je ook tegen in Story Mode. Zo heb 
je hier Make Pong van SD Beach. Een 
andere leuke app is Terminal Quest 
(afbeelding 3). Bij de eerste start heb 
je al heel even op de commandoregel 
gewerkt. Met deze app leer je een 
stuk meer op een ludieke manier. Als 
je even geen zin meer hebt, sluit je 
dergelijke apps gewoon af. Bij het 

pijltjestoetsen beweeg je hem over 
het terrein. Her en der zie je bewe-
gende uitroeptekens. Ga hier met de 
judoka naartoe, zodat de tekst Enter 
verschijnt. Hetzelfde gebeurt als je 
naar andere personen of objecten 
toegaat, bijvoorbeeld de wegwijzer 
of kiosk.

Druk op deze toets voor informa-
tie. Wat dat is, hangt helemaal af 
van waar je staat. Soms is het uitleg 
over de Raspberry Pi, dan weer een 
opdracht om te leren coderen of een 
aanwijzing hoe je verder moet. Geen 
van te voren uitgestippeld pad, maar 
gewoon proberen en doen, zoals dat 
een maker betaamt. Soms merk je 
wel verwijzingen naar de Computer 
Kit. Zo leer je dat je de rode voe-
dingskabel niet uit de Raspberry Pi 
moet trekken om gegevensverlies te 
voorkomen. Die kleur rood is natuur-
lijk specifiek voor die kit.

Welke opdrachten je al uitgevoerd 
hebt of hoe ver je hiermee bent, zie 
je via de Q-toets (van Quests). Zodra 
je opdrachten voltooit, zie je een 
melding dat er weer nieuwe klaar-
staan. Kijk dan hier welke dat zijn en 
ga door met je avontuur. Naarmate 
je vordert in het spel, ontdek je 

opnieuw openen ga je dan verder 
waar je gebleven was.

Daarnaast zijn er creatieve apps. 
Voor de muzikanten bijvoorbeeld 
heb je Sonic Pi, terwijl voor de gra-
fisch ingestelde mensen onder ande-
re Tux Paint tot je beschikking staat. 
Verder vind je natuurlijk veelgebruik-
te algemene apps terug, waaronder 
LibreOffice en een webbrowser. 
Sommige apps zijn specifiek bedoeld 
voor producten van Kano. Zo werkt 
Harry Potter alleen met de hierbo-
ven genoemde toverstok.

TOT SLOT
Met Kano leer je op een speelse ma-
nier omgaan met de pc. Bij uitstek 
geldt dat voor Story Mode, waarin 
je op ontdekkingstocht gaat door je 
computer. Kano biedt daarbij niet 
alleen voor jongere kinderen allerlei 
nuttige informatie en handige apps. 
Ook als je al wat ouder bent, kun je 
hier nog heel wat leren zoals coderen 
en werken op de commandoregel. 

LINKS
Kano:  kano.me
Etcher: github.com/balena-io/
etcher/releases

  Afbeelding 3: Jong geleerd, oud gedaan.
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