
Doelgericht werken op 
de iPad

Met de afleiding die uw kind aankan



Escalatieladder
• Maak afspraken, praat erover en stel met elkaar in: 

• Niet-storen goed laten gebruiken 

• Berichtgeving van apps kritisch instellen 

• Welke apps wel en welke niet? 

• Social media (facebook, instagram, twitter) 

• Messaging: iMessage, snapchat, kik 

• Games
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Ga naar instellingen



Het minst ingrijpend is 
gebruik maken van 'niet 

storen'.

Handmatig of op een 
gepland moment 

(huiswerktijd)

Schakel dit uit



Stel berichtgeving goed 
in om directe afleiders 

(meldingen bovenin e.d.) 
uit te schakelen.

Vooral Berichten, 
facebook, twitter, 

instagram, snapchat, kik 
en games zijn belangrijk



Schakel de 
berichtgeving bij 

voorkeur helemaal uit 
of kies evt. voor 
minder storende 

signalen



Escalatieladder

• Maak afspraken, praat erover en stel met elkaar 
in: 

• Berichten en social media niet meer gebruiken 

• Alleen apps installeren met toestemming 

• Alleen accounts aanpassen met toestemming
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Pas hier instellingen 
voor social media aan.

Zorg dat de 
bijbehorende app niet 
op de iPad staat: dan 

staat er 'installeer'.

Zorg dat er geen 
accounts in dit rijtje 

staan.



Ga naar Berichten om 
de instellingen van 
iMessage aan te 

passen.

Schakel iMessage hier 
helemaal uit.



Schakel beperkingen in 
om functionaliteit 

(tijdelijk) uit te 
schakelen.



Vooral het beperken 
van apps installeren 
is belangrijk. Loop 
daarna alle apps 
door en verwijder 

afleidende/onnodige 
apps. Doe dit bij 

voorkeur gezamenlijk 
met uw kind.

Zet uit wat u niet zonder 
toestemming wilt toestaan.



Schakel sommige onderdelen weer in om 
tijdelijk iets toe te staan, zoals installeren van 
apps. Vergeet niet daarna deze onderdelen 

weer uit te schakelen.



Ga naar 'accounts' om te zorgen dat 
iMessage en social media niet meer 

kan worden aangezet.



Zorg dat 'sta wijzigingen niet toe' is 
aangevinkt.



Escalatieladder

• Maak afspraken, praat erover en stel met elkaar 
in: 

• Begeleide toegang instellen: zet uw kind 'vast' 
in een app voor een bepaalde tijd 

• Vooral nuttig bij leerwerk: alleen de woordjes-
leer-app of alleen het schoolboek kunnen 
gebruiken (schooltas, ebookpack, studiekit)
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Ga onder 'algemeen' naar 
'toegankelijkheid'



Ga naar 'Begeleide toegang'



Doorloop de instellingen en bepaal een 
toegangscode (mag uw kind niet weten)



Als uw kind met een activiteit bezig gaat, dan kunt u de 
app 'vastzetten' door drie keer op de thuisknop te 

drukken, instellingen te kiezen en op start te klikken.



U kunt kiezen om de 
vergrendeling een aantal 
minuten te laten duren of 
alleen met invoer van het 

wachtwoord weer te kunnen 
ontgrendelen.


