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Wat is de Google Home? 

De Google Home is een slimme speaker die je vragen kunt stellen en opdrachten kunt 

geven. Met de Google Home app kun je apparaten instellen, beheren en bedienen, zoals 

lampen, camera’s, thermostaten, etc. Je kunt vragen stellen over het weer, je agenda, 

het nieuws, muziek, reisadvies en alle andere algemene vragen. 

 

Voor wie is het geschikt? 

De google home is geschikt voor mensen die kunnen praten. Ook is het handig als 

iemand op een niveau functioneert waarop ze kunnen begrijpen wat ze doen en wat er 

gezegd wordt. Het kan gebruikt worden in een thuissituatie zoals een woongroep maar 

het kan ook ingezet worden op bijvoorbeeld een dagbesteding. 

 

Voor wie is het niet geschikt? 

De google home is niet geschikt voor mensen die niet kunnen praten en mensen die 

doofblind zijn. Ook met een laag niveau kan de google home moeilijk te begrijpen zijn. 

 

Wat is het doel? 

De Google Home is een compacte slimme luidspreker die werkt met spraakbesturing. De 

technologie is handsfree en werkt met de Google Assistant. Dit is een persoonlijke 

assistent die opdrachten kan uitvoeren en andere apparaten kan bedienen in je huis, op 

basis van je stem. Hier heb je wel een WiFi signaal voor nodig, want de Google Home 

werkt via internet.  

 

  

Gebruiksgemak 

Om een apparaat in je huis te koppelen aan de Google Home moet je allereerst 

beschikken over een draadloze internetverbinding. Radar legt je in 10 stappen uit hoe je 

een apparaat koppelt:  



Installeer de Google Home-app. Weet je niet hoe dat moet? Doorloop deze stappen: 

 Open de App Store (iPhones) of Play Store (Android-toestellen) > Typ in de zoekbalk 

‘Google Home’> Volg de weergegeven stappen en download de app. 

 Verbind je smartphone en het Google Home-apparaat met hetzelfde wifi-netwerk. 

Dit kan in de Google Home-app. Dit doe je zo: 

 Open de app en selecteer het apparaat waarvoor je het wifi-netwerk wilt 

instellen > Tik rechtsboven op ‘Instellingen’ > Zoek nu onder ‘Apparaat 

instellingen’ naar ‘Wifi’. Kies voor hetzelfde wifi-netwerk waarmee je smartphone 

is verbonden.   

 Open de Google Home-app. 

 Druk op ‘Toevoegen’ (het grijze plusje +)  

 Druk op ‘Apparaat instellen’ (het blauw plusje +). 

 Kies voor ‘Nieuwe apparaten instellen’ (zie het grijze huisje). 

 Druk op het huis waaraan je een apparaat wilt toevoegen. Kies ‘Volgende’. Heb je 

nog geen huis aangemaakt? Kies dan voor ‘Nog een huis maken’ en volg de 

stappen. 

 Je ziet nu een lijst met apparaten in je huis die je aan de Google Home kunt 

koppelen. Kies het apparaat dat je wilt instellen. Kies opnieuw ‘Volgende’. 

 Log nu in met je Google-account en doorloop de stappen zoals aangegeven in de 

app. 

 Je apparaat is nu gekoppeld aan de Google Home. 

Wil je een apparaat verwijderen? Ga dan naar 'Instellingen' > 'Apparaat verwijderen' > 

Kies nu voor het apparaat dat je wilt ontkoppelen > Druk op 'Verwijder'. 

  

 Aan de slag 

Opdracht 1 

Start de Google Home op en geef hem een opdracht, bijvoorbeeld het dichtdoen van de 

gordijnen of het aanzetten van de lamp. Begin de opdracht met ‘hey google’. 

 

Opdracht 2 

Ervaar hoe de google home werkt wanneer je niets kunt zien of niets kunt horen. 

 

Instructiefilmpje:  

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=AM9Rjtu47x2iUD6K-

vVNI0dMBBl8MTU3OTE3MTI4OEAxNTc5MDg0ODg4&v=hvXO2ybCoKA&q=http%3A%2F%

2Fbit.ly%2F2PQrTt0&event=video_description 
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