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Stappenplan: scherm tablet beperken of vastzetten 
Het kan handig zijn om het scherm van de tablet te beperken of vast te zetten. Bijvoorbeeld als je 
een filmpje aanzet voor een cliënt en niet wilt dat hij/zij het filmpje uit kan zetten of zelf op YouTube 
kan zoeken. Of als je een spelletje aanzet voor de cliënt maar ervoor wilt zorgen dat hij/zij de app 
niet af kan sluiten om een andere app te openen. Je maakt hiermee een beveiligde omgeving op de 
tablet.  
 
Android 
Scherm vergrendelen 
Je kunt het scherm van je tablet of smartphone geheel of gedeeltelijk vergrendelen. Bijvoorbeeld als 
je een spelletje aan wilt zetten voor een cliënt en ervoor wilt zorgen dat de cliënt alleen het spel kan 
uitvoeren en niet aan de instellingen van het spel kan zitten. Of als een cliënt een filmpje op YouTube 
wil kijken en nergens op mag drukken (gehele scherm vergrendelen).  
 
Belangrijk: Sommige van deze stappen werken alleen op Android 11 en hoger. Meer informatie over 
hoe je je Android-versie checkt 
 
App vergrendelen: 
Je kunt het scherm van een app vastzetten om het scherm in beeld te houden totdat je dit losmaakt. 
Je kunt bijvoorbeeld een app vastzetten en je telefoon aan iemand anders geven. Als het scherm is 
vastgezet, kan de ander alleen die app gebruiken. Als je je andere apps weer wilt gebruiken, kun je 
het scherm losmaken. 
 
Scherm geheel of gedeeltelijk vergrendelen 
Scherm vergrendelen inschakelen 

1. Open de app ‘Instellingen’ op de telefoon of tablet. 
2. Ga naar ‘Toegankelijkheid’. 
3. Ga naar ‘Interactie en behendigheid’. 
4. Ga naar ‘Interactiebeheer’. 
5. Schakel ‘Interactiebeheer sneltoets’ in. 

 
Een scherm vastzetten 

1. Open de app waarin je een scherm wilt vastzetten.  
2. Druk de aan-uitknop en de volumeknop (omhoog) tegelijkertijd in. 
3. Selecteer het gebied dat of de gebieden die je wilt blokkeren met blauwe venster(s). Door 

met je vinger het scherm te raken ontstaat een nieuw blauw venster, die je kunt verslepen of 
van vorm kan laten veranderen.  

4. Als je het hele scherm wilt vergrendelen vink je ‘Hele scherm blokkeren’ aan.  
 
Een scherm vastzetten uitschakelen 

1. Druk de volumeknop omhoog en de aan-uitknop tegelijkertijd in.  
2. Vul uw pincode, patroon of wachtwoord in.  
3. Het scherm is losgemaakt.  

 
App vastzetten 
App vastzetten inschakelen 

1. Open de app ‘Instellingen’ op de telefoon of tablet. 
2. Tik op ‘Biometrie en beveiliging’ > ‘Andere beveiligingsinstellingen’ > ‘App vastzetten’. 
3. Scroll naar beneden en klik op ‘Vensters vastmaken’, zet het schuifje op ‘Aan’.  
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Als 'App vastzetten' is ingeschakeld, moet u uw pincode, patroon of wachtwoord invoeren voordat u 
het scherm kunt losmaken. 
 
Een app vastzetten 
Nadat 'App vastzetten' is ingeschakeld: 

1. Ga naar het scherm dat u wilt vastzetten. 
2. Klik op de 3 streepjes (linksonder in het scherm).   
3. Tik bovenaan de afbeelding op het icoon van de app. 
4. Tik op Vastzetten ‘Deze app vastmaken’ 

 
Een app losmaken 

1. Tik tegelijk op de drie streepjes links onderin en het pijltje rechts onderin om de app te 
ontgrendelen.  

2. Geef je pincode, patroon of wachtwoord op als daarom wordt gevraagd. 
 

Meer info 

Voor meer info: 

 Android: Apps en functies vergrendelen op je telefoon | Samsung & You - YouTube  
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