
Handleiding Google Family Link 
 
Wat is Google Family Link 
Met Google Family Link kun je toezicht houden op het telefoon gebruik van de client en beheer je 
op afstand de instellingen van de telefoon van de client (bijvoorbeeld het kunnen installeren van 
apps, scherm?jd, ?jdlimieten, websitetoegang etc) 
 
Mogelijkheden van Google Family Link 
Hier is de lijst met func?es: 
 
• (Ouderlijk) toezicht voor alle Google-services beheren 
• Beheer de apps die de client kan gebruiken 
• Apps die de client wil installeren in de Google Play Store goedkeuren of blokkeren 
• Zien hoeveel ?jd de client besteedt aan hun apps met wekelijkse of maandelijkse 

ac?viteitenrapporten 
• Dagelijkse scherm?jdlimieten instellen voor het apparaat van de client 
• Dagelijkse limieten instellen voor afzonderlijke apps 
• Een bed?jd voor het apparaat instellen 
• De loca?e van het apparaat van de client bekijken 
• Het apparaat van de client op afstand vergrendelen 
• Alle apparaten bekijken waarop de account van de client is aangemeld 
• Een geluid afspelen om het apparaat van de client te lokaliseren 
• Het filteren van ongewenste websites door google zijn eigen filtering 
• De keuze om gebruik te maken van een website whitelist of van een website blacklist 

o Whitelist: je kunt op geen één website, behalve degene die op de whitelist staan. 
o Blacklist: je kunt op alle wesbites, behalve op degene die op de blacklist staan. 

 
Voorwaarden voor de buddy, mentor of accountabilitypartner 
Als je als buddy, mentor of accountabilitypartner Family Link wilt gebruiken om de telefoon van de 
client te beheren, moet jij aan de volgende vereisten voldoen: 
1. Je hebt een Google-account. Als je dit nog niet hebt, kun je kosteloos een Google-account 

maken. 
2. Je bent 18 jaar of ouder 
3. Je hebt een Android-apparaat (5.0+), iPhone of iPad (iOS 13+) of Chromebook waarop Android-

apps worden ondersteund om de Family Link-app op te downloaden.  
4. Je woont in hetzelfde land als je kind. 
 
Voorwaarden voor de client 
Als je Family Link wilt gebruiken om toezicht te houden op het apparaat van de client, moet de 
client aan de volgende vereisten voldoen: 

1. De client moet een Google-account hebben. 
2. De client moet een Android-apparaat (5.1 of hoger) of een Chromebook (Chrome OS 71 of 

hoger) hebben.  
 
  



De telefoon van de client gereed maken 
 
Let op: Bij het installeren en instellen wordt standaard gesproken over ‘het kind’ en ‘de ouder’. In 
onze situa<e moet je dan lezen voor ‘het kind’ de client, en ‘de ouder’ de buddy, mentor of 
accountability partner. In dit voorbeeld is Anneke de client! 
 

Open ‘Instellingen’ op de 
telefoon van de client 

 

Tik op Google  
 

 

Tik op Ouderlijk toezicht 
 

 
Tik op Aan de slag 

 

Selecteer Kind of ?ener 

 
 

Tik op Volgende 

 



 
Selecteer het account van de 
client  

 

Vul het emailadres van de 
buddy/mentor in en klik dan 
op volgende 

 

Log daarna met je 
wachtwoord in. Klik op 
‘Meer’ 

 
De client vult hier zijn/haar 
wachtwoord in. Klik daarna op 
‘Akkoord’ 

 

In deze stap geec de client 
toestemming dat ‘ouderlijk 
toezicht’ wordt 
geïnstalleerd. 

 

Beide accounts worden nu 
gekoppeld! Klik op 
‘volgende’ om de 
instellingen te gaan beheren. 

 

 



LET OP: de stappen op deze pagina (om de instellingen aan te passen op de telefoon van de client) 
kun je ook overslaan. Maar als je snel de basis geregeld wilt hebben, pas de instellingen hier dan 
aan. Later kun je dit alsnog wat zorgvuldiger doen. Verderop in de handleiding krijg je daarover 
meer gedetailleerde informa<e. 
 

Selecteer in de volgende 
stappen welke apps die op 
de telefoon staan gebruikt 
mogen worden of niet. Je 
kan dit later al?jd weer 
aanpassen 

 

Pas in deze stap de afzonderlijke 
instellingen aan 

 

 

Hier kun je google de 
filtering van websites laten 
doen (beperkt veilig), of je 
legt een lijst aan van 
betrouwbare websites 
welke aangevuld kan 
worden na toestemming 
van de buddy/mentor. De 
client kan dit dan direct 
aanvragen bij de 
buddy/mentor. 

 

In deze stap kun je google safe 
search instellen (veilig zoeken op 
internet). Doen! 

 

Als je met de vorige stap 
klaar bent met alle 
beheerop?es, dan is de 
telefoon van de client 
gereed. Hoewel je 
onderstaande afeelding 
te zien krijgt om de 
Google Family Link te 
installeren op de telefoon 
van de buddy/mentor, 
mag je deze stap op de 
telefoon van de client nu 
overslaan. Hier stopt het 
nu! 

 

Hier blokkeer je de 

mogelijkheid dat de client zelf 

nieuwe apss kan installeren! 

Als je geen app blokkering 

aan hebt staan, bepaal je 

hier de lee<ijdsgrens vd app. 

Hier bepaal je de lee<ijdsgrens van films die mogen bekeken worden. 

Hier bepaal je het genre van 

de boeken die gedownload 
mogen worden. 



De telefoon van de buddy, mentor, accountability partner gereed maken 
 
Let op: Bij het installeren en instellen wordt standaard gesproken over ‘het kind’ en ‘de ouder’. In 
onze situa<e moet je dan lezen voor ‘het kind’ de client, en ‘de ouder’ de buddy, mentor of 
accountability partner. In dit voorbeeld is Anneke de client! 
 

Open de ‘Playstore’ op de 
telefoon van de buddy/mentor 

 

Installeer Google Family Link 

 

Na openen van de App 
wordt gevraagd of je met 
het voorgestelde account 
wilt doorgaan (het google 
account van de 
buddy/mentor dus).  
Klik op ‘Doorgaan als …..’  

 
Je bent nu gelijk in de beheerdersomgeving van de telefoon van de client.  
Hier kun je alle gewenste instellingen aanpassen. Zie de volgende pagina’s hoe dat moet! 

 



De telefoon van de client beheren door de buddy/mentor 
 
Je kunt op drie manieren instellingen aanpassen op de telefoon van de client. 
1. Op de telefoon van de client zelf: Ga in dit geval via de ‘Instellingen’ app naar het onderdeel 

‘Google – Google-services’ en vandaar verder naar het onderdeel ‘Ouderlijk toezicht’. Klik in het 
overzicht het onderdeel aan wat je wilt aanpassen. Je zal dan gevraagd worden naar het 
‘Wachtwoord van ouder’ (van de buddy/mentor dus. Belangrijk dat de client dit wachtwoord 
dus niet weet! 

2. Via de Google Family Link app op de telefoon van de buddy/mentor: Open de app en je komt 
direct op de beheerderspagina. Pas daar de gewenste instellingen aan. 

3. Via de website: hjps://families.google.com/families. Klik daar op het account van de client en 
je komt direct op de beheerderspagina. Pas daar de gewenste instellingen aan. 

 
TIPS 
1. Pas alleen dingen aan in samenspraak met de client.  
2. S?muleer radicaliteit bij de client.  
3. Ga bij aanvang voor maximale bescherming 

3.1 Volledige blokkering van risicovolle apps en blokkeren dat er nieuwe apps kunnen worden 
geïnstalleerd). Hierdoor krijgt de client gelegenheid tot rust te komen van het najagen van 
seksuele opwinding. Als de client mentaal sterker geworden is kun je samen bedenken 
welke blokkeringen je gaat verruimen. Bijvoorbeeld: Instagram 15 minuten per dag 
toegankelijk maken via de op?e: ‘App-limieten’  

3.2 Blokkeer ook browser Apps die standaard geïnstalleerd staan op de telefoon, zoals bv. De 
samsung browser. Je moet alleen maar kunnen browsen met de google chrome browser. 

3.3 Werk met een whitelist in plaats van een blacklist. De client kan dan op geen enkele 
website, behalve die op de whitelist staan. De client kan overigens al?jd een website in zijn 
browser intypen. De wordt dan wel geblokkeerd, maar de client krijgt dan de op?e een 
verzoek te doen aan de buddy/mentor of deze de website wil toevoegen aan de whitelist. 
Dit kan de buddy/mentor in een simpele stap uitvoeren. Als de client mentaal sterker 
geworden is kun je overwegen om de blacklist van google zelf te ac?veren en de whitelist te 
stoppen. Je kunt aan de blacklist van google ook nog websites toevoegen die geblokkeerd 
moeten worden 

4. Maak duidelijke afspraken met de client wat de consequen?es zijn als, ondanks de 
blokkeringen, de client toch in ongewenst seksueel gedrag terugvalt. In dat geval waren de 
beschermende maatregelen toch te ‘soepel’ ingeregeld. Maak de afspraak dat je in zulke 
gevallen de blokkerende maatregelen gaat verscherpen. 

 
  



Instellingen die je kunt aanpassen! 
Wij kiezen er in deze handleiding voor om de aanpassingen te doen via de Google Family Link App 
op de telefoon van de buddy/mentor. Als je deze app opent krijg je het volgende venster te zien. 
We zullen de mogelijkheden stap voor stap doorlopen. 
 
 
  

Hier kan je met 1 

handeling de telefoon van 

de client blokkeren. Ook 

kun je een geluid op die 

telefoon laten afspelen. 

Timeout: Hier kan je 

een periode instellen 

wanneer de telefoon 

niet gebruikt kan 

worden!  

(alleen noodoproep) 

Daglimiet: Hier kun je bepalen 

hoelang de client de telefoon op 

een dag mag gebruiken. 
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App limieten: Hier kun je 

per App de gebruikersEjd 

instellen of de toegang tot 

de App volledig blokkeren. 

Contentbeperkingen: Hier 

kun je beperkingen instellen 

die toegang gee< tot 
informaEe (via Apps, 

websites, boeken, films etc)  
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Contentbeperkingen Youtube: 

Hier kun je bepalen of google hun 

video’s filtert op foute inhoud 

zodat deze niet getoond wordt.  

DOEN! 

Contentbeperkingen Playstore: 
Hier kun je bepalen of de client 

Apps, Films, Boeken mag 
downloaden uit de playstore, en 

onder welke voorwaarden.  
ERG BELANGRIJKE STAP!!!  

 

Contentbeperkingen Google 
Zoeken: Hier kun je Google 

Safe Search aan of uit zeLen. 
Als je deze aanzet filtert Google 

de zoekresultaten en wordt 
foute inhoud niet getoond. 

DOEN! 
 
 
 

Contentbeperkingen Google Chrome: 

Hier kun je bepalen of je gebruik wil 

maken van de blacklist van Google 

(middelste bolletje) of dat je gebruik 

wil maken van een whitelist (onderste 

bolletje). Klik je op ‘goedgekeurde 

sites / geblokkeerde sites’ dan kun je 

handmaEg een site aan die lijst 

toevoegen! 

ERG BELANGRIJKE STAP!!!  
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AccounHnstellingen:  
- Toezicht op account: hier kun je het toezicht op 

de telefoon van de client beëindigen! 
- BeheeropEes: moet client wel/niet toestemming 

krijgen van de buddy/mentor als hij op een 
ander device wil inloggen met zijn gmail 
account. Beste is: Ja, alEjd vragen 

- LocaEe-instellingen: Hier geef je aan of je de 
locaEe vd telefoon van de client mag volgen. 

- Privacy instellingen: Browsergeschiedenis en 
youtube geschiedenis wordt bijgehouden op het 
account vd client. Advies: sta niet toe dat het 
kind/client deze instellingen zelf kan wijzigen. 
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De prak=jk 
Hieronder laten we zien wat jij als buddy / mentor / accountability partner kan doen, als de client 
een verzoek aan jou doet om een geblokkeerde website toegevoegd te krijgen, of als die een app 
wil installeren die door Googel Family Link is geblokkeerd. 
 

De client heec in dit voorbeeld 
de website: www.go4purity.nl in 
zijn browser ingetypt, maar deze 
is geblokkeerd. Dat kan omdat 
deze site door het filter van 
Google geblokkeerd wordt, of 
omdat deze site niet op de 
whitelist staat van toegestane 
websites. Zie 

  

Als de client op ‘Rechten 
vragen’ drukt gaat er een 
melding naar de telefoon van 
de buddy/mentor. Er 
verschijnt een oranje bolletje 
bij de Family Link App. 

 

Nadat je op de Family Link 
app gedrukt hebt krijg je het 
volgende venster. Klik 
daarna op het ‘belletje’ om 
de verzoeken te bekijken. 

 
Keur goed of weiger het 
verzoek! 

 

In dit voorbeeld wil de client 
de App SHEIN installeren en 
stuurt de buddy/mentor 
hiervoor een bericht/verzoek

 

Ook hiervoor krijg je een 
melding in de Family Link 
App. Open de App en druk 
op het belletje en druk op de 
App om deze te beoordelen. 

 
 


