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Informatie mbt Ouderlijk Toezicht  
APP: COVENANT EYES 
Eerste 14 dagen gratis proberen.  
Veel informatie op https://verstandigonline.nl/ 
https://www.covenanteyes.com/ 
 
 
Als eerste geven wij vanuit BewustGezin het advies om smartphone gebruik voor 
kinderen vanaf 12 jaar uit te stellen tot ca 16jaar of zo lang mogelijk, afhankelijk van uw 
gezinssituatie. Werk ondertussen wel aan mediaopvoeding in uw gezin. Kinderen en 
jongeren komen op allerlei manieren (ook via de thuiscomputer of laptop) in aanraking 
met digitale media. Spreek er over met uw kinderen en geef het goede voorbeeld: wees 
matig.  

Als jongeren een smartphone krijgen is het hard nodig een goede app te installeren die 
ook filtert. Covenant Eyes (betekenis ‘verbond met je ogen’) is een app in de vorm van 
accountability of onderling toezicht zoals Yona maar die daarbij ook filtert op beeld. De 
app kan zowel op de mobiele telefoon met android als de iphone, Mac of Windows pc 
geïnstalleerd worden. Hierdoor kunnen ook foto’s en filmpjes die niet door de beugel 
kunnen en vaak via bijv Whatsapp verspreid worden herkend worden. Via instellingen in 
uw account kunt u aangeven of u een dag- of weekrapport wilt en kunt u afbeeldingen in 
de rapportage zien. U heeft dan handvat om hierover het gesprek aan te gaan met uw 
jongere. Wij adviseren uw jongere ook mee te laten kijken op uw telefoon zodat er een 
open verhouding ontstaat. 

Covenant  Eyes is een Engelstalig product maar in uw browser kunt u automatisch 
vertalen instellen. Via deze LINK ziet u bijvoorbeeld stap voor stap hoe u de app op een 
android apparaat installeert. 

Voor de aanschaf van Covenant Eyes heeft u een creditcard nodig. Heeft u die niet dan 
moet u dat eerste regelen met uw bank, er zijn ook prepaid creditcards (bijv via ANWB) 
die makkelijker verkrijgbaar zijn. Aan deze kaartvorm moet u regelmatig geld toevoegen 
zoals bij een telefoon met een prepaid abonnement/kaart. 

Het installeren van de app op diverse apparaten kan even wat tijd en inspanning kosten. 
Ons advies is: neem er de tijd voor, het is de moeite zeker waard 

Als u er niet uitkomt om de app te installeren en in te stellen, vraag aan iemand uit uw 
omgeving, bijvoorbeeld een kennis of familielid. 

Ook kunt u direct via de site van Covenant Eyes vragen stellen via de chatfunctie of via 
info@covenanteyes.com. U kunt uw vraag vooraf in het Engels vertalen. Dat kunt u doen 
door in uw browser (bijv Chrome of Edge) in te typen ‘vertalen Nederlands Engels’ 
waardoor u de Engelse vertaling als vraag kunt versturen. Als u antwoord krijgt kunt u 
het andersom doen. Onze ervaring is dat je zo goed een vraag kunt stellen en meestal 
binnen een dag reactie hebt.  

Als u eenmaal de app heeft geïnstalleerd begint u met het aanmaken van gebruikers of 
gebruikersprofielen. U kunt gewoon met uw account inloggen via uw pc/browser en de 
profielen instellen.  

Wanneer uzelf zowel als u vrouw/man een mobiele telefoon heeft dan kunt het ook eerst 
testen bij elkaar en zo onderling ee proberen. U kunt uw vrouw een jongere leeftijd 

https://verstandigonline.nl/
https://www.covenanteyes.com/
https://www.covenanteyes.com/support-articles/how-do-i-install-covenant-eyes-on-an-android-device/
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geven waardoor meer beveiliging/strakkere regels. Wanneer u eenmaal weet hoe het 
werkt kunt u het profiel van uw jongere instellen en de app op de telefoon van uw 
jongere downloaden. 

Ons advies: geeft het niet zomaar op! Uw gezin is het waard. Covenant Eyes is juist 
gemaakt om met name pornografische afbeeldingen binnen het gezin te voorkomen. Als 
u geen filterende app op uw apparaten installeert kunnen dit soort afbeeldingen zomaar 
ongemerkt in uw gezin komen! 

Hierbij nog enkele printscreens van de gebruikersomgeving als u via uw browser inlogt: 

 

 

 

 

 
 
 


