Android
Er is een goede (engelstalige) app voor Android beschikbaar die gratis is te gebruiken zolang het om de
beveiliging van 1 smartphone gaat. De app heet: Parental Control SecureKids.
Volg deze instructie om het installatieproces te doorlopen.
1. Maak eerst een account aan via de site: https://panel.securekids.es/en/users/login/

Je hebt 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 op je allerlei beveiligingsinstellingen en restricties voor de telefoon 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.

Ga nu op de telefoon die je wilt beveiligen, naar Google Playstore en installeer de
app: Parental Control SecureKids

Nadat je de app hebt geïnstalleerd volg je de volgende stappen:

1. Installeer de app.

2. Open de app.

3. Kies ‘Child’

4. Vul hier het mailadres in van de
persoon die de beveiliging instellingen
beheert (bv de mentor of
accountability partner.

5. Druk op toestaan

6. Druk op toestaan

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

8. 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 toestaan

10. Druk op toestaan

11. Druk op toestaan

12. Druk op toestaan

13. Gebruiksstatistieken worden geactiveerd

14. Zet gebruikstoegang ‘securekids’ aan

15. Zet schuifje aan

16. Voorkom dat de eigenaar vd telefoon
deze beveiligings app zelf kan
verwijderen vd telefoon

17. Aanzetten van deze service

18. Zet hier de service aan

19. Zet hier het schuifje aan

20. Zet deze functie aan

21. Deze stap mag je negeren.

De app instellingen op
de telefoon zijn nu
geïnstalleerd

Beveiligingsinstellingen instellen
Ga via je browser naar de website van SecureKids om naar het control panel te gaan:
https://panel.securekids.es/en/users/login/
1. Login in met de inloggegevens van het account dat je aan het begin hebt aangemaakt.
Negeer eventuele popups zoals bijvoorbeeld deze. Klik op ‘Buy’.

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

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.
Het is verstandig om samen met de eigenaar van de telefoon 1 voor 1 de apps langs te lopen en aan te
geven waar deze voor gebruikt wordt en dan de keuze te maken of deze wel of niet geblokkeerd moet
worden. Klik op de tegel ‘Applications’.

8. Zet het schuifje uit (naar links) om de toegang tot de betreffende app te blokkeren.

Statistieken bekijken
Door met de muis over de tegel ‘Statistics’ te schuiven zie je de gebruiksstatistieken.

Door vervolgens op de Statistics tegel te klikken opent zich een detailoverzicht. D it 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 geblokkeerde apps wel toegankelijk zijn.

