Informatie over Filters
Kijk voor het (tijdelijk) blokkeren van websites op: Websites blokkeren
Apps om overmatig internetgebruik te monitoren en te ontmoedigen: Internetverslaving
OUDERLIJK TOEZICHT INSTELLEN IN WINDOWS 10 EN 8
Windows heeft een ingebouwd programma om kinderen af te schermen van 18+ websites:
Ouderlijk toezicht (Family Safety). Naast filteren van de internettoegang kan dit programma
ook een tijdslimiet op de computer zetten, programma's en contactpersonen blokkeren, en
een activiteitenrapport van je kind bijhouden.
In Windows 10:
1. Ga naar
Start >
Instellingen > Accounts > Gezin en andere gebruikers.
2. Je ziet nu alle gebruikersaccounts op deze computer.
3. Als het kind nog geen account heeft maak je dit aan door te klikken op Een gezinslid
toevoegen - Een kind toevoegen.
4. Als het kind een Microsoft account heeft kun je het e-mailadres opgegeven. Het kind
krijgt nu een uitnodiging in de mail. Na accepteren van de uitnodiging kan hij of zij
zich met het Microsoft e-mailadres aanmelden op de computer.
5. Als het kind geen Microsoft account heeft klik je op De persoon die ik wil uitnodigen
heeft geen e-mailadres.
6. Klik aan dat het om het account van een kind gaat. Er wordt nu om een aantal
gegevens van het kind gevraagd, zoals naam en e-mailadres. Het is niet mogelijk om
een account aan te maken zonder e-mailadres. Na het invullen krijgt het kind een
uitnodiging op het opgegeven e-mailadres. Na accepteren van de uitnodiging kan hij
of zij zich met het e-mailadres aanmelden op de computer.
7. Om de instellingen van het kinderaccount te beheren ga je
naar Instellingen - Accounts - Gezin en andere gebruikers - Gezinsinstellingen
beheren.
8. Er wordt nu gevraagd om in te loggen met je Microsoft account.
9. Bij Websites kun je instellen welke websites voor je kind worden geblokkeerd.
10. Bij Apps & games kun je beperkingen instellen voor spelletjes, bijvoorbeeld alleen
spellen voor een bepaalde leeftijd.
11. Bij Schermtijd kun je instellen hoe veel tijd je kind mag besteden op de computer.
12. Bij Recente activiteit kun je nagaan welke websites, apps en games er zijn bezocht.
In Windows 8:
1. Ga in het startscherm naar Instellingen en klik op Ouderlijk toezicht.
2. Je ziet nu alle gebruikersaccounts op deze computer.
3. Als het kind nog geen account heeft maak je dit aan, door te klikken op maak een
nieuw gebruikersaccount.
4. Als het kind geen e-mailadres heeft, klik je op aanmelden zonder Microsoft-account.
5. Klik op Lokaal account.

6. Geef alleen de voornaam van het kind op. Laat de andere velden leeg. Voor een kind
is het handiger om een account te hebben zonder wachtwoord. Zelf heb je uiteraard
een account mét wachtwoord of pincode. Volgende.
7. Zet een vink bij: Is dit een account van een kind?. Voltooien.
8. Je komt nu terug in het scherm met gebruikersaccounts. Klik op het account van het
kind. Family Safety is nu al ingeschakeld, maar het internet wordt nog niet gefilterd.
9. Klik op Kind mag alleen de websites bezoeken die ik toesta.
10. Klik op Webfilterniveau instellen.

11. Stel het gewenste filterniveau in. Je kunt ook aanvinken dat er niet gedownload mag
worden.
12. Klik links op Gebruikersinstellingen.
13. Klik op Tijdslimieten als je een tijdklok wil instellen: hiermee geef je aan op welke
uren van de dag - of hoe lang in totaal - het kind op de computer mag.
14. Klik op App-beperkingen om bepaalde programma's - zoals games - ontoegankelijk te
maken.
15. De instellingen werken zodra het kind zich aanmeldt met het eigen account. Klik
op Alt-F4 en kies Andere gebruikerom uit te loggen zodat iemand anders zich kan
aanmelden.

WEBSITES BLOKKEREN OP IPAD EN IPHONE
Als je kinderen gebruik maken van je iPhone of iPad kun je ze uitsluiten van bepaalde
websites: bij het bezoeken van een geblokkeerde websites wordt dan om een toegangscode
gevraagd. Dit werkt in alle browsers. Je kunt ook andere functies achter slot en grendel
zetten, zoals bijvoorbeeld het doen van in-app aankopen.
1. Ga naar Instellingen - Algemeen.
2. Tik op Beperkingen.
3. Tik op Schakel beperkingen in.
4. Voer een toegangscode in.
5. Tik op Websites.
6. Tik op Beperk expliciet materiaal.
7. Tik bij Sta nooit toe op Voeg een website toe.
8. Typ het webadres in. Gereed.
9. De website is geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen ga je weer
naar Beperkingen om de geblokkeerde website te verwijderen, of alle beperkingen
op te heffen.
ANDERE INTERNETFILTERS
FilterNet
FilterNet is een internetfilter dat websites wegfiltert met - bijvoorbeeld - porno, gokken,
geweld en malware. FilterNet logt het complete internetgebruik: je kunt zien welke websites
zijn bezocht, en welke apps zijn gebruikt. Het filter werkt op alle platforms, maar op mobiele
apparaten werkt het filteren alleen in de speciale FilterNet browser (niet in andere
browsers).
Platform: Windows, Mac, iPhone, iOS, Android.
Taal: Engels.
Gratis: Nee, maandabonnement.
KlikSafe
Kliksafe is een internetprovider op Bijbelse grondslag die gefilterd internet aanbiedt. Porno,
geweld en grof taalgebruik worden daarbij standaard geblokkeerd. Er zijn diverse
filtermogelijkheden, waarmee bepaalde categorieën websites en/of sociale media al dan
niet worden doorgegeven.
Platform: Internetprovider.
Taal: Nederlands.
Gratis: Nee. Internetprovider met diverse abonnementen.
OpenDNS Family Shield
OpenDNS Family Shield is een krachtig internetfilter dat het gehele huishouden afschermd
voor 18+ websites. De installatie is eenvoudig. OpenDNS kan ook worden geïnstalleerd op
een router. Alle computers, spelcomputers, tablets, smartphones en andere apparaten die
gebruik maken van de dezelfde internetverbinding worden dan gefilterd.
Platform: Windows (alle versies), Mac, Linux, Wii, iPad.
Taal: Engels.
Gratis: Gratis privé-abonnement en betaalde abonnementen.

