
ZuluDesk Ouder 
ZuluDesk gebruikt de kracht van MDM om ouders beheerfaciliteiten te bieden en ze de 
mogelijkheid te geven om apps en apparaatfunctionaliteit te beperken. En dat niet alleen, ouders 
kunnen ook een melding krijgen wanneer de leerling veilig op school aangekomen is.


Speeltijd Beperken

Wilt u de tijd die aan games besteed wordt, inperken? Dit is nu mogelijk met ZuluDesk!


Communicatie Beperken

Met een eenvoudige wijziging in ZuluDesk, kunt u communicatie in verschillende programma’s, 
waaronder iMessage, WhatsApp en Messenger, beperken.


Sociale Media Beperken

Wordt uw kind in grote mate afgeleid door sociale media? Schakel Instagram, Twitter, Facebook, 
enzovoort, gewoon uit. ZuluDesk maakt het mogelijk om regels in te stellen die het gebruik van 
sociale media gedurende de hele dag beperken tot bepaalde perioden.


Een Melding Ontvangen

Zou het niet geweldig zijn als u een melding zou krijgen wanneer uw kind op school gearriveerd 
is? Nu kan het! ZuluDesk zal u gemoedsrust geven!


Beperken in het Verkeer

Bescherm uw kind tegen afleiding in het verkeer. Schakel apps en meldingen uit wanneer ze 
fietsen of lopen in het verkeer.


Aangepaste Regels

Wilt u meer vrijheid? Met de eenvoudige stap-voor-stap-wizard maakt u uw eigen aangepaste 
regels.


ZuluDesk Parent is op schooldagen actief tussen 16:30 en 6:00, met uitzondering van 
woensdagmiddag en het gehele weekend, buiten deze tijden kunt u de app niet gebruiken om de 
iPad van uw zoon of dochter te beheren.. 




Handleiding Zuludesk Parent 
1. Download de app 'zuludesk parent'


https://apps.apple.com/be/app/zuludesk-parent/id1065509393?l=nl


2. Open de app ‘zuludesk parent’ en tik op ‘Aan de slag’.


3. Open de app ‘zuludesk student’ op de iPad van uw zoon of dochter.


https://apps.apple.com/be/app/zuludesk-parent/id1065509393?l=nl




4. Tik rechts bovenaan de grijze profielfoto.


5. Tik op ‘Machtig ouder’. Neem je eigen toestel, open de app ‘zuludesk parent’ en scan de qr-
code die op de iPad van uw zoon of dochter verschijnt.




6. Tik op ‘bevestig’


7. Vanaf nu kan u via uw eigen toestel beperkingen opleggen naar gebruik van apps op de iPad 
van uw zoon of dochter.  
Er zijn 3 tabbladen: beperkingen, recepten en apparaat.


Beperkingen


Hier kan je de beperkingen opleggen van bepaalde apps of een tijdsduur instellen. Je kan de iPad 
ook locken in 1 bepaalde app zodat er van de andere apps geen gebruik gemaakt kan worden.




Recepten


Hier kan je beperkingen instellen op basis van de locatie waar uw zoon of dochter zich bevind.


Apparaat


Hier kan je de locatievoorzieningen instellen om vb een berichtje te krijgen wanneer uw zoon of 
dochter aankomt op de school. 
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