
Handleiding	  	  
	  iPad	  beginners	  

	  

Doel:	  

-‐	  Je	  weet	  welke	  knoppen	  erop	  de	  iPad	  zitten	  en	  waarvoor	  je	  deze	  kunt	  gebruiken.	  

-‐	  Je	  kunt	  de	  standaard	  apps	  die	  op	  de	  iPad	  zitten	  gebruiken.	  

-‐	  Je	  kunt	  apps	  verplaatsen	  en	  in	  mapjes	  zetten.	  

-‐	  Je	  kunt	  foto’s	  van	  de	  iPad	  op	  een	  computer	  zetten.	  	  

-‐	  Je	  kunt	  teksten	  selecteren,	  knippen	  en	  plakken.	  
	  

Voor	  de	  complete	  handleiding	  van	  de	  iPad	  kun	  je	  terecht	  op	  de	  website	  van	  apple:	  
http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1595/nl_NL/ipad_gebruikershandleid
ing.pdf	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



De	  iPad	  -‐	  knoppen	  
	  
	  

	  
Naar	  het	  beginscherm	  gaan:	  Druk	  op	  de	  thuisknop.	  

Bekijken	  welke	  apps	  zijn	  geopend:	  Druk	  tweemaal	  op	  de	  thuisknop	  wanneer	  de	  iPad	  is	  
ontgrendeld	  en	  veeg	  naar	  links	  of	  rechts.	  	  

Het	  volume	  aanpassen:	  Druk	  op	  de	  volumeknoppen.	  	  

• Het	  geluid	  uitschakelen:	  Houd	  de	  knop	  voor	  het	  verlagen	  van	  het	  volume	  ingedrukt.	  	  
• Een	  volumebegrenzing	  instellen:	  Tik	  op	  'Instellingen'	  >	  'Muziek'	  >	  'Volumebegrenzing'.	  	  

	  
• De	  zijschakelaar	  gebruiken	  om	  de	  schermstand	  te	  vergrendelen:	  	  

Tik	  op	  'Instellingen'	  >	  'Algemeen'	  >	  ‘Functie	  zijschakelaar’	  	  

	  



	  

	  
Verbinding	  maken	  met	  een	  Wi-‐Fi-‐netwerk	   

Als	  boven	  in	  het	  scherm	   wordt	  weergegeven,	  is	  het	  apparaat	  verbonden	  met	  een	  
Wi-‐Fi-‐	  netwerk.	  Telkens	  als	  u	  zich	  op	  deze	  locatie	  bevindt,	  maakt	  de	  iPad	  automatisch	  
verbinding	  met	  dit	  netwerk.	  	  

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk of de Wi-Fi-instellingen aanpassen:  
Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'.  

-‐	  Een	  netwerk	  kiezen:	  Tik	  op	  een	  van	  de	  weergegeven	  netwerken	  en	  voer	  het	  
wachtwoord	  in	  (als	  u	  daarom	  wordt	  gevraagd).	   
-‐	  Vragen	  om	  verbinding:	  Als	  u	  'Vraag	  om	  verbinding'	  inschakelt,	  wordt	  u	  gevraagd	  of	  het	  
apparaat	  verbinding	  moet	  maken	  wanneer	  een	  Wi-‐Fi-‐netwerk	  beschikbaar	  is.	  Anders	  
moet	  u	  handmatig	  verbinding	  maken	  met	  een	  netwerk	  wanneer	  een	  eerder	  gebruikt	  
netwerk	  niet	  beschikbaar	  is.	   
-‐	  Een	  netwerk	  vergeten:	  Tik	  op	  naast	  een	  netwerk	  waarmee	  u	  eerder	  verbinding	  hebt	  
gemaakt.	  Tik	  vervolgens	  op	  'Vergeet	  dit	  netwerk'. 



 

 

 

 



Als	  u	  veel	  apps	  hebt,	  kunt	  u	  met	  Spotlight	  een	  app	  zoeken	  en	  openen.	  Houd	  uw	  vinger	  in	  
het	  midden	  van	  het	  beginscherm	  en	  veeg	  omlaag	  om	  het	  zoekveld	  weer	  te	  geven.	  	  

Multitaskingbewegingen	  	  
Met	  multitaskingbewegingen	  kunt	  u	  op	  de	  iPad	  teruggaan	  naar	  het	  beginscherm,	  de	  
multitaskingweergave	  weergeven	  of	  naar	  een	  andere	  app	  gaan.	  	  
Teruggaan	  naar	  het	  beginscherm:	  Beweeg	  vier	  of	  vijf	  vingers	  naar	  elkaar	  toe.	  	  
De	  multitaskingweergave	  weergeven:	  Veeg	  met	  vier	  of	  vijf	  vingers	  omhoog.	  	  
Schakelen	  tussen	  apps:	  Veeg	  met	  vier	  of	  vijf	  vingers	  naar	  links	  of	  rechts.	  	  
Multitaskingbewegingen	  in-‐	  of	  uitschakelen:	  	  
Tik	  op	  'Instellingen'	  >	  'Algemeen'	  >	  'Multitasking-‐gebaren'.	  	  

 



	  
	  
	  

 

Een	  map	  aanmaken:	  Sleep	  een	  app	  naar	  een	  andere	  app	  terwijl	  u	  de	  volgorde	  van	  de	  
apps	  wijzigt.	  Tik	  op	  de	  naam	  van	  de	  map	  om	  de	  mapnaam	  te	  wijzigen.	  U	  kunt	  apps	  
toevoegen	  of	  verwijderen	  door	  ze	  te	  slepen.	  Druk	  op	  de	  thuisknop	  als	  u	  klaar	  bent.	  	  



Je	  kan	  ook	  mappen	  in	  mappen	  aanmaken.	  Klik	  op	  de	  volgende	  link	  om	  te	  zien	  hoe	  dit	  
werkt:	  https://www.youtube.com/watch?v=SVFmPbQ0iCc	  
	  
Een	  map	  verwijderen:	  Sleep	  alle	  apps	  uit	  de	  map.	  De	  map	  wordt	  automatisch	  
verwijderd.	  	  

Toetsenbord	  

	  
	  

	  



	  
	  

	  



	  

	  
	  

	  
	  

 



Berichtencentrum	  	  
In	  Berichtencentrum	  worden	  al	  uw	  meldingen	  op	  één	  plaats	  weergegeven,	  zodat	  u	  ze	  
kunt	  bekijken	  wanneer	  het	  u	  uitkomt.	  U	  kunt	  al	  uw	  meldingen	  bekijken	  of	  alleen	  de	  
meldingen	  die	  u	  hebt	  gemist.	  Als	  u	  op	  het	  tabblad	  'Vandaag'	  tikt,	  kunt	  u	  een	  overzicht	  
bekijken	  met	  de	  gebeurtenissen	  van	  vandaag,	  zoals	  de	  weersvoorspelling,	  afspraken,	  
verjaardagen	  en	  aandelenkoersen.	  U	  vindt	  hier	  zelfs	  een	  kort	  overzicht	  van	  de	  
gebeurtenissen	  voor	  morgen.	  	  

	  
	  
	  
De	  iPad	  wordt	  mogelijk	  langzaam	  opgeladen	  wanneer	  u	  deze	  aansluit	  op	  een	  USB	  2.0-‐
poort	  van	  uw	  computer.	  Als	  uw	  Mac	  of	  pc	  niet	  voldoende	  stroom	  levert	  om	  de	  batterij	  
van	  uw	  iPad	  op	  te	  laden,	  wordt	  in	  de	  statusbalk	  de	  melding	  'Opladen	  uit'	  weergegeven.	  	  
	  
Belangrijk: De	  batterij	  van	  de	  iPad	  wordt	  mogelijk	  ontladen	  in	  plaats	  van	  opgeladen	  
wanneer	  u	  de	  iPad	  aansluit	  op	  een	  computer	  die	  is	  uitgeschakeld	  of	  in	  de	  sluimerstand	  
staat,	  op	  een	  USB-‐	  hub	  of	  op	  de	  USB-‐poort	  van	  een	  toetsenbord.	  	  
	  
Het	  batterijsymbool	  in	  de	  rechterbovenhoek	  van	  de	  statusbalk	  geeft	  de	  lading	  van	  de	  
batterij	  of	  de	  oplaadstatus	  aan.	  	  

Het	  batterijpercentage	  weergeven:	  Tik	  op	  'Instellingen'	  >	  'Algemeen'	  >	  'Gebruik'	  en	  
schakel	  'Batterijpercentage'	  in.	  	  



Safari	  (internet) 

Met	  Safari	  op	  uw	  iPad	  kunt	  u	  surfen	  op	  het	  internet.	  Door	  webknipsels	  aan	  het	  
beginscherm	  toe	  te	  voegen,	  kunt	  u	  deze	  later	  snel	  opvragen.	  In	  de	  leeslijst	  kunt	  u	  
websites	  bewaren	  om	  deze	  op	  een	  later	  moment	  te	  lezen.	  Via	  iCloud	  kunt	  u	  zien	  welke	  
pagina's	  u	  op	  andere	  apparaten	  hebt	  geopend	  en	  houdt	  u	  uw	  bladwijzers	  en	  leeslijst	  op	  
uw	  andere	  apparaten	  up-‐to-‐date.	  	  

	  
	  
	  

 

 



Zoeken	  naar	  informatie	  op	  het	  web:	  Typ	  een	  URL	  of	  zoekterm	  in	  het	  zoekveld	  boven	  
aan	  de	  pagina	  en	  tik	  vervolgens	  op	  'Zoek'	  of	  op	  de	  term	  die	  wordt	  voorgesteld.	  Tik	  
vervolgens	  op	  een	  suggestie	  of	  tik	  op	  'Ga'	  op	  het	  toetsenbord	  om	  exact	  naar	  uw	  eigen	  
zoektekst	  te	  zoeken.	  Als	  u	  geen	  suggesties	  voor	  zoektermen	  wilt	  zien,	  tikt	  u	  op	  
'Instellingen'	  >	  'Safari'	  >	  'Slim	  zoekveld'	  en	  schakelt	  u	  'Zoeksuggesties'	  uit.	  	  
	  
Favorieten	  boven	  aan	  de	  lijst	  weergeven:	  Selecteer	  uw	  favorieten	  in	  'Instellingen'	  >	  
'Safari'	  >	  'Favorieten'.	  	  
	  
Zoeken	  op	  een	  pagina:	  Scrol	  naar	  de	  onderkant	  van	  de	  lijst	  met	  voorgestelde	  termen	  
en	  tik	  vervolgens	  op	  de	  zoekterm	  onder	  'Op	  deze	  pagina'.	  Tik	  op	  linksonderin	  om	  het	  
volgende	  exemplaar	  van	  de	  term	  op	  de	  pagina	  te	  bekijken.	  Als	  u	  een	  andere	  term	  op	  de	  
pagina	  wilt	  zoeken,	  voert	  u	  deze	  in	  het	  veld	  onder	  aan	  de	  pagina	  in.	  Om	  verder	  te	  
browsen,	  tikt	  u	  op	  'Gereed'.	  	  
	  
Een	  zoekprogramma	  instellen:	  Tik	  op	  'Instellingen'	  >	  'Safari'	  >	  'Zoekmachine'.	  	  
	  

	  

 

 

 

 



 FaceTime	   

Met	  FaceTime	  kunt	  u	  video-‐	  of	  audiogesprekken	  voeren	  met	  iedereen	  die	  beschikt	  over	  
een	  iOS-‐apparaat	  of	  computer	  met	  FaceTime.	  Via	  de	  FaceTime-‐camera	  kan	  uw	  
gesprekspartner	  u	  zien.	  Om	  uw	  gesprekspartner	  iets	  van	  uw	  omgeving	  te	  laten	  zien,	  
schakelt	  u	  over	  naar	  de	  iSight-‐	  camera	  aan	  de	  achterzijd	  	  

Foto’s	  	  

	  
	  

Foto's	  bewerken	  en	  video's	  inkorten	  	  
Op	  uw	  iPad	  kunt	  u	  foto's	  bewerken.	  Terwijl	  u	  een	  foto	  schermvullend	  weergeeft,	  tikt	  u	  
op	  'Wijzig'	  en	  tikt	  u	  vervolgens	  op	  een	  knop	  onder	  in	  het	  scherm.	  	  
	  
-‐	  Met	  de	  functie	  voor	  automatische	  verbetering	  kunt	  u	  onder	  andere	  de	  belichting,	  het	  
contrast	  en	  de	  verzadiging	  aanpassen.	   
-‐	  U	  kunt	  fotofilters	  gebruiken	  om	  verschillende	  kleureffecten	  toe	  te	  passen,	  zoals	  zwart-‐
wit.	   
-‐	  Als	  u	  rode	  ogen	  wilt	  verwijderen,	  tikt	  u	  op	  een	  oog	  om	  het	  te	  corrigeren.	   
-‐	  U	  kunt	  een	  foto	  bijsnijden	  door	  de	  hoeken	  van	  het	  raster	  te	  verslepen.	   
De	  oorspronkelijke	  foto	  herstellen.	  Tik	  nogmaals	  op	  de	  knop	  om	  de	  oorspronkelijke	  
foto	  te	  herstellen.	  	  
 



Een	  video	  inkorten:	  Tik	  op	  het	  scherm	  om	  de	  regelaars	  weer	  te	  geven.	  Versleep	  een	  
van	  de	  uiteinden	  van	  de	  balk	  met	  beelden	  en	  tik	  op	  'Kort	  in'.	  	  
 

Belangrijk:	  Als	  u	  op	  'Kort	  origineel	  in'	  tikt,	  worden	  de	  ingekorte	  uiteinden	  definitief	  uit	  
de	  originele	  video	  verwijderd.	  Als	  u	  op	  'Bewaar	  als	  nieuw	  fragment'	  tikt,	  wordt	  de	  
ingekorte	  video	  als	  een	  nieuw	  videofragment	  bewaard	  in	  uw	  Filmrol-‐album.	  De	  originele	  
video	  blijft	  hierbij	  ongewijzigd.	   
	  
	  

Foto’s	  op	  de	  computer	  zetten	  
	  
Zorg	  ervoor	  dat	  je	  de	  iPad	  aansluit	  op	  de	  computer	  met	  de	  originele	  kabel.	  
Op	  de	  iPad	  klikt	  u	  op	  vertrouw	  deze	  computer.	  

	  
	  
Nu	  kunt	  u	  op	  de	  computer	  de	  mappen	  selecteren	  en	  de	  foto’s	  kopiëren	  naar	  de	  juiste	  
mappen	  op	  de	  computer.	  

In-‐	  of	  uitzoomen	  	  
U	  kunt	  een	  foto,	  webpagina	  of	  kaart	  in	  close-‐up	  weergeven	  door	  uw	  vingers	  uit	  elkaar	  te	  
bewegen.	  Om	  uit	  te	  zoomen,	  knijpt	  u	  de	  vingers	  vervolgens	  weer	  samen.	  In	  Foto's	  blijft	  u	  
uw	  vingers	  samenknijpen	  om	  de	  verzameling	  of	  het	  album	  weer	  te	  geven	  waarvan	  de	  
foto	  deel	  uitmaakt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  Camera	  

	  

	  
Een	  rechthoek	  geeft	  de	  plek	  aan	  op	  basis	  waarvan	  de	  belichting	  wordt	  ingesteld.	  Als	  u	  
een	  foto	  van	  mensen	  maakt,	  zorgt	  de	  gezichtsherkenningsfunctie	  (op	  de	  iPad	  van	  de	  
derde	  generatie	  of	  een	  nieuwer	  model)	  ervoor	  dat	  de	  belichting	  automatisch	  voor	  
maximaal	  tien	  gezichten	  wordt	  ingesteld.	  Om	  elk	  herkend	  gezicht	  wordt	  een	  rechthoek	  
weergegeven.	  Bij	  de	  iSight-‐camera	  wordt	  zowel	  de	  focus	  als	  de	  belichting	  ingesteld.	  	  

Foto's	  en	  video-‐opnamen	  maken	  	  
Veeg	  omhoog	  of	  omlaag	  om	  de	  cameramodus	  te	  kiezen	  voor	  foto's,	  vierkante	  foto's	  of	  
video's.  
	  
Een	  foto	  maken:	  Kies	  'Foto'	  en	  tik	  vervolgens	  op	  de	  sluiterknop	  of	  druk	  op	  een	  van	  de	  
volumeknoppen.	  	  
Een	  rechthoek	  geeft	  de	  plek	  aan	  op	  basis	  waarvan	  de	  belichting	  wordt	  ingesteld.	  Als	  u	  
een	  foto	  van	  mensen	  maakt,	  zorgt	  de	  gezichtsherkenningsfunctie	  (op	  de	  iPad	  van	  de	  
derde	  generatie	  of	  een	  nieuwer	  model)	  ervoor	  dat	  de	  belichting	  automatisch	  voor	  
maximaal	  tien	  gezichten	  wordt	  ingesteld.	  Om	  elk	  herkend	  gezicht	  wordt	  een	  rechthoek	  
weergegeven.	  	  
De	  belichting	  wordt	  automatisch	  ingesteld.	  Desgewenst	  kunt	  u	  de	  belichting	  voor	  de	  
volgende	  opname	  handmatig	  instellen	  door	  op	  een	  object	  of	  gebied	  op	  het	  scherm	  te	  



tikken.	  Bij	  een	  iSight-‐camera	  stelt	  u	  zowel	  de	  focus	  als	  de	  belichting	  in	  door	  op	  het	  
scherm	  te	  tikken.	  Gezichtsherkenning	  wordt	  tijdelijk	  uitgeschakeld.	  U	  kunt	  de	  belichting	  
en	  focus	  vergrendelen	  totdat	  u	  weer	  op	  het	  scherm	  tikt	  door	  uw	  vinger	  op	  het	  scherm	  te	  
houden	  totdat	  de	  rechthoek	  begint	  te	  knipperen.	  	  
	  
In-‐	  of	  uitzoomen:	  (iSight-‐camera)	  Maak	  een	  knijpbeweging	  op	  de	  afbeelding	  op	  het	  
scherm.	  Op	  de	  iPad	  Air	  en	  iPad	  mini	  met	  Retina-‐display	  is	  de	  zoomfunctie	  beschikbaar	  
voor	  zowel	  de	  videomodus	  als	  de	  fotomodus.	  	  
	  
Video-‐opnamen	  maken:	  Open	  de	  Video's-‐app	  en	  tik	  op	  de	  sluiterknop	  of	  druk	  op	  een	  
van	  de	  volumeknoppen	  om	  de	  opname	  te	  starten	  en	  te	  stoppen.	  	  
Als	  de	  locatievoorzieningen	  zijn	  ingeschakeld,	  worden	  foto's	  en	  video's	  voorzien	  van	  
locatiegegevens	  die	  door	  apps	  en	  websites	  voor	  het	  delen	  van	  foto's	  kunnen	  worden	  
gebruikt.	  	  
	  
Beter	  maken:	  Op	  uw	  iPad	  kunt	  u	  foto's	  bewerken	  (draaien,	  automatisch	  verbeteren,	  
een	  filter	  toepassen,	  rode	  ogen	  verwijderen	  of	  bijsnijden)	  en	  video's	  inkorten.	  	  
	  
De	  inhoud	  van	  het	  scherm	  vastleggen:	  Druk	  tegelijkertijd	  op	  de	  sluimerknop	  en	  de	  
thuisknop.	  De	  schermafbeelding	  wordt	  toegevoegd	  aan	  uw	  Filmrol.	  	  

HDR	  	  
Met	  HDR	  (high	  dynamic	  range)	  kunt	  u	  de	  kwaliteit	  van	  uw	  foto's	  sterk	  verbeteren,	  zelfs	  
in	  situaties	  met	  veel	  contrast.	  De	  beste	  delen	  van	  drie	  foto's	  die	  zijn	  gemaakt	  met	  een	  
verschillende	  belichting	  (lang,	  normaal	  en	  kort),	  worden	  gecombineerd	  in	  één	  foto.	  	  
HDR	  gebruiken:	  (Op	  de	  iPad	  van	  de	  derde	  generatie	  of	  een	  nieuwer	  model)	  Tik	  op	  HDR.	  
De	  foto's	  zijn	  op	  hun	  best	  als	  zowel	  de	  iPad	  als	  het	  onderwerp	  niet	  bewegen.	  	  
De	  foto	  met	  normale	  belichting	  bewaren	  naast	  de	  HDR-‐versie:	  	  
Tik	  op	  'Instellingen'	  >	  'Foto's	  en	  Camera'.	  	  
Wanneer	  u	  de	  foto's	  in	  uw	  Filmrol	  bekijkt,	  wordt	  in	  de	  hoek	  van	  de	  HDR-‐versies	  "HDR"	  
weergegeven.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Klok	  

	  
	  
	  
De	  tijd	  bijhouden:	  Gebruik	  de	  stopwatch	  om	  tijden	  bij	  te	  houden	  of	  rondetijden	  vast	  te	  
leggen.	  U	  kunt	  een	  timer	  instellen	  om	  een	  melding	  te	  ontvangen	  wanneer	  de	  ingestelde	  
tijd	  voorbij	  
is.	  	  
	  
Klok-‐functies	  snel	  weergeven:	  Hiervoor	  veegt	  u	  omhoog	  vanaf	  de	  onderrand	  van	  het	  
scherm	  om	  Bedieningspaneel	  te	  openen	  en	  tikt	  u	  vervolgens	  op	  .	  Ook	  als	  de	  iPad	  is	  
vergrendeld,	  hebt	  u	  via	  Bedieningspaneel	  toegang	  tot	  de	  wekker.	  	  

 

 

 

 

 



kaarten	  	  

	  
	  
In-‐	  of	  uitzoomen:	  Tik	  tweemaal	  met	  één	  vinger	  om	  in	  te	  zoomen	  en	  tik	  eenmaal	  met	  
twee	  vingers	  om	  weer	  uit	  te	  zoomen.	  U	  kunt	  ook	  in-‐	  en	  uitzoomen	  door	  uw	  vingers	  
samen	  te	  knijpen	  en	  weer	  uit	  elkaar	  te	  bewegen.	  Tijdens	  het	  in-‐	  en	  uitzoomen	  wordt	  de	  
schaal	  linksboven	  weergegeven.	  	  
Tik	  op	  'Instellingen'	  >	  'Kaarten'	  als	  u	  de	  eenheid	  voor	  de	  afstand	  wilt	  wijzigen	  (mijlen	  of	  
kilometers).	  	  
U	  kunt	  op	  diverse	  manieren	  een	  locatie	  zoeken:	  	  

• Op	  een	  kruispunt	  ('kruiskade	  en	  lijnbaan')	   
• Op	  een	  gebied	  ('brouwershaven')	   
• Op	  een	  oriëntatiepunt	  ('euromast')	   
• Op	  postcode	   
• Op	  bedrijf	  ('films',	  'restaurants	  rotterdam',	  'Hotel	  New	  York')	   

Als	  de	  locatie	  in	  Kaarten	  tijdens	  het	  zoeken	  wordt	  voorgesteld,	  tikt	  u	  op	  de	  locatie	  in	  de	  
lijst	  die	  onder	  het	  zoekveld	  wordt	  weergegeven.	  	  
 

De	  locatie	  van	  een	  contactpersoon,	  bladwijzer	  of	  recente	  zoekopdracht	  zoeken:	  
Tik	  op	  'Bladwijzers'.	   
De	  weergave	  kiezen:	  Tik	  op	  en	  selecteer	  'Standaard',	  'Hybride'	  of	  'Satelliet'.	  
Een	  locatie	  handmatig	  markeren:	  Houd	  uw	  vinger	  op	  de	  kaart	  totdat	  de	  speld	  
verschijnt.	   
	  



Een	  routebeschrijving	  voor	  de	  auto	  opvragen:	  Tik	  op	  'Routebeschrijving',	  voer	  de	  
begin-‐	  en	  eindlocatie	  in	  en	  tik	  op	  'Route'.	  Indien	  beschikbaar	  kunt	  u	  ook	  een	  locatie	  of	  
route	  uit	  de	  lijst	  kiezen.	  Als	  er	  meerdere	  routes	  worden	  weergegeven,	  tikt	  u	  op	  de	  route	  
die	  u	  wilt	  gebruiken	  	  
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