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Stappenplan: Applimieten instellen 

Dit stappenplan is gemaakt op basis van iOS 15. De tips kunnen ook nuttig zijn voor een oudere 
software, maar dan kan het zijn dat de benaming of plaatsing van de instellingen net ergens anders 
zit. Om te achterhalen op welke iOS versie jou iPad functioneert klik je op ‘Instellingen’  ‘Algemeen’ 
 ‘Info’. Daar zie je dan als tweede kopje ‘Softwareversie’.  
 
Je kunt apps limieten instellen zodat de speelduur van een app beperkt wordt. Bijvoorbeeld als je wilt 
beperken dat iemand ongelimiteerd spelletjes kan doen/sociale media wil checken/etc. Houd er 
rekening mee dat dit een beperkende maatregel is en doe dit dus altijd in overleg met de 
cliënt/vertegenwoordiger/orthopedagoog.  
 
Instellen van applimieten 
Als schermtijd nog uitgeschakeld staat is het van belang dat je dit eerst inschakelt.  

1. Ga naar ‘Instellingen’ en klik op ‘Schermtijd’.  
2. Klik op ‘Schakel schermtijd in’ en klik op ‘ga door’ 
3. Klik op ‘Dit is mijn iPad’. 

Je kunt nu de verschillende limieten gaan instellen. Als eerst is het nodig om een toegangscode in te 
stellen, die de cliënt niet weet (indien dit zo is afgesproken).  

1. Klik op ‘Gebruik toegangscode voor ‘Schermtijd’. 
2. Stel een code in en zorg dat je deze goed onthoudt.  
3. Log in met je Apple ID om de code te activeren.  

Applimieten instellen: 
1. Klik op ‘Applimieten’ en ‘Voeg limiet toe’.  
2. Klik op de categorieën die je wilt limiteren. Als je enkel een specifieke app wilt limiteren klik 

je op ‘Zoek’ en zoek je de specifieke app op, vink je deze aan en stel je een limiet in voor 
alleen deze app. 

3. Kies een tijdslimiet voor de app. Vink ‘Blokkeer bij einde van limiet’ aan. Klik op ‘Voeg toe’.  
 
Let op! Als je kiest voor een 
categorie, bijvoorbeeld 
games, en je geeft hier een 
limiet aan van bijv. 10 
minuten. Dan blokkeert de 
hele categorie na 10 
minuten, niet alleen het 
spel dat je gespeeld hebt.  
 
Let op! Houdt er rekening 
mee dat de persoon na het 
bereiken van het limiet nog 
eenmalig om verlening 
mag vragen. Pas daarna 
blokkeert de app.  
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Websites beperken 
Naast applimieten kan je ook beperkingen leggen op bepaalde websites. 

1. Ga naar Instellingen en klik op ‘Schermtijd’, klik op ‘Beperkingen’. 
2. Vink beperkingen aan.  
3. Klik op ‘Beperkingen voor materiaal’ en klik op ‘Webmateriaal’.  
4. Klik op ‘Beperk expliciete websites’ als je een specifieke website wilt beperken, klik op ‘Alleen 

toegestane websites’ als je wilt instellen dat de cliënt slechts op enkele, door jou ingevulde, 
websites mag komen.  

5. Vul de websites die je wilt blokkeren of de websites waar je juist toegang toe wilt geven 
(afhankelijk van de hiervoor gemaakte keuze) toe.  
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