
Handleiding Parental Control SecureKids 
 

Wat is Parental Control SecureKids 

Met Parental Control SecureKids 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, 
schermtijd, tijdlimieten, websitetoegang etc) 
 
Deze App kan gratis gebruikt worden zolang het om de beveiliging van 1 smartphone gaat. De opties die je 
kunt beheren zijn echter in de gratis versie erg beperkt en daarom ook minder geschikt als effectief 
preventiemiddel. Anders moet je een abonnement nemen dat ongeveer 30,- per jaar kost. 
 
Mogelijkheden van Parental Control SecureKids 

Hier is de lijst met functies: 

• Beheer de apps die de client kan gebruiken 
• Apps die de client wil installeren in de Google Play Store goedkeuren of blokkeren 
• Zien hoeveel tijd de client besteedt aan hun apps met wekelijkse of maandelijkse activiteitenrapporten 
• Dagelijkse schermtijdlimieten instellen voor het apparaat van de client 
• Dagelijkse limieten instellen voor afzonderlijke apps 
• Een bedtijd voor het apparaat instellen 
• De locatie van het apparaat van de client bekijken 
• Het filteren van ongewenste websites door de blacklist van SecureKids 
• 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 SecureKids wilt gebruiken om de telefoon van de client te 
beheren, kun je volstaan met het aanmaken van een account op de website: 
https://panel.securekids.es/en/users/login/ 

 

Voorwaarden voor de client 

Als je SecureKids 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 Android-apparaat (5.1 of hoger) hebben.  

  



Een SecureKids account aanmaken door de buddy, mentor, accountability 
partner. 
Let op: Bij het installeren en instellen wordt standaard gesproken over ‘het kind’ en ‘de ouder’. In onze 
situatie moet je dan lezen voor ‘child’ de client, en ‘parent’ de buddy, mentor of accountability partner.  

 
1. De buddy/mentor maakt een account aan via de site: https://panel.securekids.es/en/users/login/ 

Gebruik hier het emailadres dat je als buddy/mentor gaat gebruiken om de telefoon van de client te 
beheren en te monitoren. 

 

 

Je hebt nu een mail ontvangen op het aangegeven email adres.  
In die mail moet je het aanmeldproces afronden door op ‘complete signup’ te klikken. 



 

2. Nadat je op de signup button geklikt hebt kom je gelijk in het zogenaamde ‘control panel’. In het 
control panel kun je allerlei beveiligingsinstellingen en restricties voor de telefoon van de client naar 
wens aanpassen. Ook kun je er gegevens inzien hoe de telefoon gebruikt is en voor hoe lang. 

 

3. Klik op ‘understood’. Eventuele reclame popups zoals hieronder kun je gewoon negeren. Zolang je maar 
1 telefoon device gaat beveiligen is deze app gratis in gebruik! Log daarna uit. Doe dit via de 3 puntjes 
rechtsboven. 

 

  



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 
situatie moet je dan lezen voor ‘child’ de client, en ‘parent’ de buddy, mentor of accountability partner.  

1. Ga naar de google playstore en installeer Parental Control SecureKids 
2. Open vervolgens de App 

 
 

 

 

  

1. Installeer de app. 

 

2. Open de app. 

 

3. Kies ‘Child’ 

 

4. Vul hier het emailadres in van 
de buddy/mentor dat bij stap 1 
gebruikt is toen het SecureKids 
account werd aangemaakt. 

 



  

5. Druk op toestaan 

 

6. Druk op toestaan 

 

7. Type je paswoord in dat je bij het 
aanmaken van je account hebt 
gebruikt 

 

8. Klik op de afbeelding. Je kunt de 
gegevens van de persoon hier 
aanpassen. Je mag dit ook overslaan. 
Je kunt 1 kind device (telefoon) gratis 
beveiligen 

 



  
9. Druk op NEXT 

 

10. Druk op nu op toestaan 

 

11. Druk op toestaan 

 

12. Druk op NEXT 

 



  

14. Druk op toestaan 

 

15. Zet gebruikstoegang ‘securekids’ aan 

 

16. Zet schuifje aan 

 

13. Gebruiksstatistieken worden in de 
volgende stap geactiveerd 

 



  

17. In de volgende stap voorkom je dat 
de client de SecureKids app zelf kan 
verwijderen vd telefoon

 

18. In de volgende stap zet je de SecureKids 
beveiliging aan. Klik op Activeren. 

 

20. Scroll naar beneden en klik op 
SecureKids om de service aan te 
kunnen zetten. 

 

19. In de volgende stap zet je de SecureKids 
service aan. 

 



  

21. Zet hier het schuifje aan 

 

22. Zet deze functie aan 

 

23. De buddy/mentor voert hier de 
accountgegevens in die bij stap 1 zijn 
gebruikt. Druk daarna op OK. 

 

 

 

 

De app instellingen op 
de telefoon zijn nu 

geïnstalleerd 



De telefoon van de client beheren door de buddy/mentor 
 

TIPS 

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

1.1 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 optie: ‘App-limieten’  

1.2 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. 

1.3 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 altijd een website in zijn 
browser intypen. De wordt dan wel geblokkeerd, maar de client krijgt dan de optie 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 activeren 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 consequenties 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. 

 
Je beheert de telefoon van de client via de beheerderspanel website: 

https://panel.securekids.es/en/users/login/ 

Je logt in met de accountgegevens die je hebt gebruikt bij de allereerste stap! 

 



Negeer eventuele popups zoals bijvoorbeeld deze. Klik op ‘Buy’. 

 

1. Negeer dit onderdeel door op het ‘securekids’ logo linksboven te klikken.  

 

2. Je komt daarna in het controlpanel 



 

 

3. Hier kun je allerlei restricties op de telefoon waarop securekids is geïnstalleerd instellen. 
4. De beste manier van beveiligen, zeker in de beginperiode, is de toegang tot het internet te 

minimaliseren tot enkel de strikt noodzakelijke websites. Je kunt daarvoor een zogenaamde 
whitelist aanmaken. Dat betekent dat je alleen maar de opgegeven websites in deze whitelist 
kunt bekijken. Je doet dit door op de ‘Internet’ tegel te klikken. Je komt dan in het volgende 
scherm: 

 



5. Pas de ‘BLOCK MODE’ aan en zet deze op ‘whitelist’. En zet ‘Safe Search mode’ van Google aan. 
(Voor SafeSearch mode moet je een abonnement hebben!) 

 

6. Voeg via de ‘plus’ button de websites toe die door de telefoongebruiker bezocht mogen 
worden. 

 



7. Het zou er zo uit kunnen zien…. 

 

Een andere belangrijke telefoon beveiliging is het blokkeren van de toegang tot bepaalde apps op 
de telefoon. In ieder geval is het belangrijk dat de toegang tot de Google PlayStore wordt 
geblokkeerd zodat er geen nieuwe apps geïnstalleerd kunnen worden. Ook is het blokkeren van de 
youtube app (standaard onderdeel van android telefoons) erg verstandig omdat daar heel veel 
fout aanbod beschikbaar is.  

Klik op de tegel ‘Applications’. 

 



8. Zet het schuifje uit (naar links) om de toegang tot de betreffende app te blokkeren. Als je op 
het kalander icoontje bij het schuifje drukt, dan kun je voor die App een tijdslimiet instellen. 

 

Statistieken bekijken 

Door op de Statistics tegel te klikken opent zich een detailoverzicht. Dit kan een goede aanleiding 
zijn om het gesprek te voeren met elkaar over het telefoongebruik. 

 



 

Verder kun je nog telefoon contacten blokkeren uit de bestaande contactlijst in de telefoon.  

 

Ook kun je blokkeren dat er nog gebeld wordt naar telefoonnummers die niet in de contactlijst 
zitten. Een mooie methode om bijvoorbeeld telefoonseks telefoonnummers te blokkeren.  

Via ‘Breaks’ kun je periodes aangeven waarop de telefoon niet gebruikt kan worden. 

 

 



De Praktijk 
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 SecureKids is geblokkeerd. 
 

Als de client een website intypt en die website is 
geblokkeerd, dan krijgt hij het volgende scherm 
te zien. De client kan dan een ‘Request Access’ 
(verzoek) doen aan de buddy/mentor om deze 
aan de lijst van betrouwbare websites toe te 
voegen. 

 

 

Als de client een verzoek doet om toegang te 
krijgen tot een website zal de buddy/mentor 
daar een melding van krijgen via hun mail. 

 

  



 

Nadat je als buddy/mentor op de bucon: ‘Acces 
the Panel’ hebt gedrukt zie je rechtsboven een 
rode nodficade 
 

 
 

Door op de nodficade te klikken en dan op de 
getoonde melding te klikken, krijg je de opde 
of je de website wilt toevoegen aan de lijst 
van ‘betrouwbare websites’  

 
 
Dit zelfde principe geldt ook wanneer de 
client een app wil toevoegen, of toegang wil 
hebben tot een geblokkeerde App op zijn 
telefoon.  

 

 

 

 

 

 


