
 

 
Ouderlijk toezicht op iPhone en iPad instellen  

Met ouderlijk toezicht zorgt u dat kinderen bepaalde apps en functies niet 
mogen gebruiken. Zo kunt u functies op de iPhone en iPad blokkeren en 
kinderen beschermen tegen ongewenste inhoud, zoals geweld.  

Ouderlijk toezicht instellen 

Zo kunt u ouderlijk toezicht (‘parental controls’) inschakelen: 

1. Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. 
2. Ga naar Schermtijd. 
3. Kies een van de opties, zoals Applimieten of Materiaal en privacy. 

Zet bijvoorbeeld de schakelaar bij Apps installeren uit, om te voorkomen dat 
kinderen zelf apps kunnen installeren. Ook kunt u in-app aankopen blokkeren, 
voorkomen dat kinderen de Camera, de Safari-browser of Siri kunnen 
gebruiken. 

Bladert u verder naar beneden, dan hebt u ook de mogelijkheid om toegestaan 
materiaal te filteren, zodat kinderen geen apps met ongewenste inhoud te zien 
krijgen. Daarnaast kunt u allerlei privacy zaken regelen. Heeft uw kind een 
iPhone, dan kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat apps de locatie van kind 
kunnen volgen of gegevens uit de agenda, adressenlijst of fotorol kunnen 
bekijken. U kunt ook reclames, Apple Music, Bluetooth-functies en de 
microfoon uitschakelen. 

Ouderlijk toezicht: de opties 

De hoeveelheid opties is behoorlijk groot, maar als u naar de tussenkopjes kijkt 
is het toch overzichtelijk ingedeeld: 

• Onder het kopje Toegestaan materiaal ziet u de algemene instellingen, 
bijvoorbeeld voor materiaal met leeftijdskeuringen. 

• Bij Privacy vindt u instellingen om de privacy van uw kind te 
beschermen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld Facebook en Twitter 
afschermen en voorkomen dat kinderen wijzigingen kunnen aanbrengen 
in de agenda en contacten-app. 

• Bij Sta wijzigingen toe kunt u aangeven dat kinderen geen wijzigingen 
kunnen aanbrengen in accounts en de instellingen van mobiele data. 

https://www.iculture.nl/iphone/
https://www.iculture.nl/uitleg/safari/
https://www.iculture.nl/uitleg/siri/
https://www.iculture.nl/uitleg/apple-music/


 

 
 

• Bij Game Center, de gamedienst van Apple kunt u aangeven dat 
kinderen geen multispeler games mogen spelen en ook geen 
schermopnames van spelletjes mogen maken of vrienden uitnodigen.  

 

Beperkingencode vergeten? 

Bent u de 4-cijferige beperkingencode vergeten? Dan zult u de iPhone naar 
fabrieksinstellingen moeten terugzetten. Als u een lokale backup van uw 
toestel hebt, is er gelukkig nog een andere oplossing. Met de Terminal-
toepassing Pinfinder kunt u de 4-cijferige code achterhalen.  

  

https://www.iculture.nl/uitleg/apple/
https://www.iculture.nl/tips/iphone-fabrieksinstellingen-terugzetten/
https://www.iculture.nl/tips/iphone-fabrieksinstellingen-terugzetten/
https://www.iculture.nl/uitleg/backup/
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2009/05/08140209/ouderlijk-toezicht-details.png


 

Ouderlijk toezicht instellen voor iTunes 

Ook in iTunes op de desktop kunt u ouderlijk toezicht regelen. Dit geldt voor 
content die in iTunes te zien zal zijn, dus niet voor de iPhone of iPad die erop 
aangesloten is.  

1. Ga naar iTunes > Voorkeuren. 
2. Tik op het tabblad Beperkingen. 
3. U kunt hier nu aangeven of er expliciete inhoud getoond mag worden en 

welke leeftijdscategorie een kind mag zien. 

 

 
Voor meer informatie:  
https://support.apple.com/nl-nl/HT201304  

https://www.iculture.nl/iphone/
https://www.iculture.nl/ipad/
https://support.apple.com/nl-nl/HT201304
https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2017/12/08140313/itunes-beperkingen-ouderlijk-toezicht.png

