
Ouderlijk toezicht en bescherming van minderjarigen 
tijdens het gamen

Stel de consoles veilig in
Videogameplatforms bieden verschillende mogelijkheden voor de bescherming van minderjarigen, 
van leeftijdsbeperkingen bij de spelselectie tot het aanmaken van een speciaal kinderaccount.

Nintendo Switch 

Gebruik de optie „instellingen, ouderlijk toezicht” bij het opzetten van een Nintendo Switch account.

Definieer een beperkingscategorie (Baby’s, Kinderen, Tieners, Gebruiker gedefinieerd).

Blokkeer games op basis van leeftijdsclassificatie. Selecteer een leeftijdsclassificatiesysteem 
(bijv. PEGI voor Nederland).

Schakel de opties “Post screenshots in sociale netwerken” en “Vrije communicatie met ande-
ren” uit.

Tip: Naast de bovenstaande instellingen kun je met de App Nintendo Switch leeftijdsgrenzen de 
speelduur beperken en activiteitenrapporten over de favoriete spellen van jouw kinderen bekijken. 
Je kunt ook instellen dat de game automatisch wordt uitgeschakeld wanneer de tijdslimiet is verstre-
ken. Maar dit moet alleen een oplossing zijn in geval van nood.

Wii U 

Schakel de volgende leeftijdsbeperkingen in de accountinstellingen van de Wii U in:

Pas de leeftijdsclassificatie aan. Dit voorkomt de aankoop of het gebruik van inhoud die niet 
geschikt is voor de leeftijd. 

Blokkeer het gebruik van de browser voor jongere kinderen in de Wii-winkeldiensten.

Beperk online communicatie in games waar nodig.

Tip: Alle systeeminstellingen, inclusief de opties voor ouderlijk toezicht op Wii U, zijn alleen toegan-
kelijk en aan te passen met behulp van de gamepad.













Om kinderen en jongeren risicoloze spelervaring te bieden die past bij hun leeftijd, moeten ouders hun 
accounts en platforms met de juiste instellingen beveiligen. Let op de volgende cross-platform tips:

Laat jouw kind alleen games spelen die voor hun leeftijd geschikt zijn en zorg ervoor dat de 
inhoud zo vrij mogelijk is van reclame, bijv. voor spelapps zonder leeftijdsbeperkingen. 

Begeleid vooral kleinere kinderen in het begin bij het spelen, zodat je mogelijke vragen of hin-
dernissen samen kunt oplossen.

Beveilig de account- of login-instellingen met een pincode of wachtwoord, zodat jouw kind 
deze niet kan wijzigen of omzeilen.

Maak jouw kind bewust van de risico’s van aankopen in het spel en schakel dergelijke aan-
koopopties indien mogelijk uit.
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Nintendo 2DS/3DS 

Je kunt de volgende leeftijdsbeperkingen instellen in de systeeminstellingen van de Nintendo 3DS 
of 2DS.

Beperk het gebruik van spellen op basis van de leeftijdsclassificatie.

Vergrendel de browser in de Nintendo Shop-Services.

Beperk de community-functies (bijv. bestandsoverdracht, online-interacties, vriendenregis-
tratie).  

Belangrijk: Nintendo raadt aan dat kinderen onder de 7 jaar geen gebruik maken van de 3D-modus. 
U kunt de 3D-weergave vergrendelen in de beveiligingsinstellingen.

PlayStation 4 

Met de optie „Accountbeheer > Familiebeheer“ kun je op de PlayStation 4 de volgende instellingen 
voor ouderlijk toezicht instellen.

Bepaal of je kind lid kan worden van een PlayStation Network. Als je deze optie uitschakelt, 
kan jouw kind alleen offline spelen.

Netwerkfuncties:

Kies of jouw kind kan communiceren met andere spelers of de inhoud van andere spelers kan 
bekijken. 

Beperk de maandelijkse uitgavenlimiet voor aankopen. 

Ouderlijk toezicht: 

Stel een leeftijdsgrens in voor games en dvd’s/blu-rays. Het controleniveau bepaalt de leeftijd 
waarop het ouderlijk toezichtsslot in werking treedt.

Bepaal of je toestemming geeft voor het gebruik van PlayStation VR.

Beperk het gebruik van de internetbrowser.

Belangrijk: Het gebruik van een VR-headset wordt door de fabrikant niet aanbevolen voor kinde-
ren onder de 12 jaar. Let er ook op dat PlayStation zijn eigen niveaus van ouderlijk toezicht gebruikt. 
Hoewel ze gebaseerd zijn op de leeftijdsclassificaties van PEGI, zijn ze anders gestructureerd.

Xbox One 

In de Xbox One-instellingen kun je verschillende opties voor ouderlijk toezicht selecteren onder het 
item “Account”:

Selecteer de juiste leeftijdsclassificatie om de toegang tot spellen te beperken.

Beheer de privacy-opties voor Xbox Live (van “privé” voor kinderen tot “sociaal” voor volwas-
senen) en beperk de app-toestemmingen.

Een webfilter instellen om de toegang tot de inhoud te beperken.

Blokkeer de aankoopopties en selecteer de instelling “Vraag ouder of voogd”.  

Tip: Je kunt je Microsoft-account gebruiken om je schermtijd voor de Xbox (en voor de PC) te plan-
nen: Je kunt een individueel schema instellen met de toegestane speeltijd. Je kunt dan meldingen 
op de Xbox activeren om jouw kind te informeren wanneer de speeltijd bijna is afgelopen.





























Smartphones veilig instellen
Wanneer je een smartphone voor kinderen en tieners instelt, moet je de strengste instellingen voor 
privacy en gegevensbescherming kiezen. Beperk de betalingsmogelijkheden en schakel ook de 
gegevensuitwisseling via Bluetooth uit.

Beveiligingsinstelling iOS Android

Beperking van  
schermtijd

Beperk beeldschermtijd in de 
systeeminstellingen

Wekelijkse activiteitenrapporten 
bekijken 

Stel “time-out” in of stel een tijdsli-
miet in voor games

Beperk de tijd van het scherm via 
de Google Family Link app

Definieer de totale gebruiksduur of 
bepaal de gebruiksduur op werk-
dagen/dagen

In-App aankopen
deaktiveren

Aankopen/in app-aankopen in de 
iTunes en App Store uitschakelen 
of met een wachtwoord beveiligen

In-App aankopen kunnen niet volle-
dig worden gedeactiveerd:

Sla de optie “Betalingsmethode 
toevoegen” over in de instelling

Selecteer de instelling in de Goog-
le Play Store: “Authenticatie vereist 
voor aankopen”.

Voeg de smartphone van het kind 
toe aan de familieaccount indien 
nodig en geef individuele aan-
koopautorisaties af

Beperking van de 
toegang tot ongepaste 
inhoud

Selecteer inhoudsbeperkingen per 
leeftijdsgroep en blokkeer inhoud 
die niet geschikt is voor de leeftijd.

Selecteer Google Play Store-in-
stellingen voor leeftijdsbeperking 
van apps en games (volgens de 
PEGI richtlijnen)

Technische beveiligingsinstellingen moeten gepaard gaan met een evenwichtige voorlichting van 
de media. Als je jouw kind aanmoedigt om kritisch na te denken over risicovolle spelmechanis-
men en het eens te worden over regels die geschikt zijn voor de situatie, kan hij of zij leren om op 
een verantwoorde en gezonde manier om te gaan met videogames. 

Meer tips over de bescherming van de jeugd in videogames kun je lezen in ons artikel over veilig gamen 
voor kinderen en jongeren.























https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/veiligheidsinstellingen-gaming
https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/veiligheidsinstellingen-gaming

