
 

 

 

Google Family Link 

Google Family Link is een dienst waarmee ouders een beheerde Google-
account voor hun kind aan kunnen maken. Met de speciale applicatie is het 
onder andere mogelijk om het smartphone- en tabletgebruik van kinderen in 
de gaten te houden.  

Met de Google Family Link-app kunt u het account van uw kind aanmaken en 
beheren. Dit kunt u voor elk kind doen. Wanneer uw kind een nieuwe app of 
spel willen downloaden, moet hij/zij daarvoor eerst aan u toestemming 
vragen.  

Naast het geven van toestemming voor het downloaden van een app, kunt u 
als ouder ook het smartphone- of tabletgebruik monitoren. Hierbij kunt u een 
maximaal aantal uur of zelfs minuten instellen dat uw kind de smartphone of 
de tablet mag gebruiken. In de applicatie is precies te zien hoelang elk kind 
bezig is met specifieke apps en/of spellen. De smartphones en tablets van uw 
kind kunnen ook vergrendeld worden als het bedtijd is, zodat uw kind  
's avonds en 's morgens vroeg geen gebruik kan maken van het toestel. 
Daarnaast kan Family Link ook de locatie van uw kind bepalen.  

  



 

 

 
Hieronder leggen we uit hoe u de app instelt en wat u er mee kunt doen. 

Beginnen bij de start 

Bij het eerste gebruik van de app moet u eerst uw eigen Google-account 
koppelen aan de Google Family Link-app. Zodra uw eigen Google-account 
gekoppeld is, kunt u beginnen met het aanmaken van een Google-account 
voor uw kind.  

Er wordt gevraagd of uw kind een Google-account heeft. Indien dit het geval is, 
installeert u de Google-Family-link app op het toestel van uw kind en typt u 
binnen de app de gegenereerde code in, die u terugvindt op uw eigen toestel.  

 

Indien uw kind nog geen 
Google-account heeft dan 
gaat u verder op uw eigen 
toestel. U doorloopt 
verschillende stappen 
waarbij u gegevens van uw 
kind invult zoals naam, 
geslacht, geboortedatum, 
gebruikersnaam en 
wachtwoord.  

Hierna moet u via uw creditcard-gegevens toestemming 
geven aan Google om een account voor uw kind, dat 
jonger is dan 16 jaar, aan te maken. Hierbij worden geen 
kosten in rekening gebracht. 

Hierna krijgt u informatie over de gegevensverwerking 
van het Google-account van uw kind, waarop u moet 
aangeven of u hiermee akkoord gaat. 

Heeft u geen creditcard? Ga dan via uw webbrowser 
naar: 
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWe
bSignIn&flowEntry=SignUp en vul hier uw gegevens in.  
Hier kunt u zonder een creditcard een account aanmaken. 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://cdn3.androidworld.nl/media/images/2018/11/13/screener_1542115531356.png


 

 

 
Toestellen koppelen 

De volgende stap is het koppelen van de smartphone/tablet van uw kind. U 
stelt dit in via het zojuist aangemaakte Google-account. Als u zijn/haar 
inloggegevens hebt ingevuld, krijgt u de vraag of u als ouder toestemming 
geeft om dit apparaat te gebruiken. Dit bevestig u door in te loggen op uw 
eigen Google-account.  

Er wordt nu gevraagd om de Google Family Link-app te downloaden en te 
installeren op het toestel van uw kind. Zodra dit gebeurd is, geeft u het toestel 
een naam. 

U krijgt een overzicht van de apps die op het toestel geïnstalleerd staan. De 
apps die niet voor uw kind bestemd zijn, schakelt u uit. Hierbij maakt Google 
zelf een onderscheiding tussen apps die u zelf goedkeurt, apps die verplicht 
zijn en apps die niet geschikt zijn voor kinderen. 

Als u dit allemaal hebt ingesteld, is het toestel gekoppeld aan de Google 
Family-app. Nu kunt u het toestel aan uw kind overhandigen.  

 

 

 

Google Family Link-app 

Als het Google-account van uw kind is aangemaakt en 
het toestel gekoppeld, dan kunt u het beheren via de 
Google Family Link-app. 
 
 

 

 



 

 

 
Instellingen aanpassen  

De Google Play opties zijn de eerste 
instellingen die u kunt aanpassen. 
Hierbij stelt u zaken in zoals 
goedkeuringen voor aankopen en 
downloads, en beperkingen op apps, 
boeken, muziek, etc. Dus als uw kind 
een app wil downloaden, zult u als 
ouder eerst toestemming moeten 
geven. Toestemming geven doet u 
door met uw account in te loggen op 
het toestel van uw kind.  
Uw kind kan ook een verzoek tot 
goedkeuring versturen. Dit verzoek 
komt binnen op uw smartphone. U 
kunt kiezen voor goedkeuren of afwijzen. 

Het volgende dat u kunt instellen zijn de website filters in Google Chrome. 
Hierbij hebt u de keuze uit: 

- Alle sites toestaan 
- Sites voor volwassenen proberen te blokkeren 
- Alleen bepaalde sites toestaan. 

Het laatste is de meest veilige instelling, omdat uw kind bij 
het bezoeken van een website uw expliciete goedkeuring 
moet hebben. Als uw kind naar een bepaalde website gaat, 
zal het de mededeling zien om toestemming te vragen aan 
zijn/haar ouders. Op het moment dat uw kind dit 
accepteert, krijgt u een melding op uw smartphone waarbij 
u de keuze krijgt om de website af te wijzen of goed te 
keuren. Accepteert uw kind dit niet, dan zal hij/zij niet 
verder kunnen.  
De goedgekeurde of geblokkeerde sites kunt u elk moment 
aanpassen. 

  



 

 

 
 

Binnen het instellingsmenu 'Google 
Zoeken', kunt u SafeSearch activeren 
om seksuele expliciete en 
gewelddadige Google-zoekresultaten 
weg te filteren. Dit is niet waterdicht. 
De kans bestaat nog steeds dat uw 
kind zoekresultaten vindt die niet 
voor hem of haar bestemd zijn.  

Verder kunt u ook aangeven of uw 
kind via de Google Assistent al dan 
niet apps van derden mag gebruiken. 

 

 

 

 

Een andere belangrijke functie in de 
Google Family Link-app is het Android 
apps-instellingsmenu. Hier krijgt 
u een overzicht van de apps die u 
hebt goedgekeurd of geblokkeerd. 
Dit kunt u per app aanpassen door op 
de desbetreffende app te tikken en 
de schakelaar om te schakelen. 

 

 

 



 

 

 
Vanaf uw eigen toestel kunt u ook de 
locatie instellingen van het toestel 
van uw kind aanpassen. Hierbij kunt 
u toestemming geven dat het toestel 
van uw kind de locatie doorgeeft aan 
Google. Met deze informatie maakt 
Google een overzicht over van waar 
uw kind is of is geweest en wat uw 
kind doet. (bijv. fietsen of lopen)  

Verder kunt u de locatiemodus 
aanpassen, waarbij u de keuze hebt:      

• Nauwkeurig 

• Batterijbesparing 

• Alleen apparaat  

 

 

Locatie en activiteit 

Binnen het kind-profiel in de Google 
Family-app kunt u nagaan waar uw 
kind zich momenteel bevindt en wat 
de laatste activiteit was. Wanneer 
uw toestel de locatie van uw kind 
heeft ontvangen, kunt u naar deze 
plaats navigeren door op het pijltje 
te tikken. 

Bij de activiteiten kunt u zien welke 
apps uw kind heeft gebruikt en 
hoelang deze gebruikt zijn. 



 

 

 

Schermtijd en bedtijd 

Bij deze functie kunt u instellen 
hoelang uw kind het apparaat mag 
gebruiken en wanneer het bedtijd is. 
Dit kunt u per dag instellen. Zodra de 
schermtijd is verstreken of wanneer 
het bedtijd is, vergrendelt het toestel 
van uw kind. U kunt hem of haar dan 
nog wel opbellen.  

 

 
  
 
Voor verdere informatie kijk op: 
https://families.google.com/intl/nl_ALL/familylink/faq/  

https://families.google.com/intl/nl_ALL/familylink/faq/

