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::AAN DE SLAG

U LEERT IN DIT HOOFDSTUK:
• De iPad klaarmaken voor gebruik.

• Waar de knoppen voor dienen.

• Welke aansluitingen beschikbaar zijn.

• Hoe u opdrachten kunt geven.
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::01 AAN DE SLAG

Na het uitpakken van de iPad wilt u natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Op een klein kaartje staat pre-

cies wat u moet doen: de aan-uitknop ingedrukt houden tot het Apple-logo verschijnt en vervolgens onder

meer de juiste taal en het land selecteren. Daarna kunt u meteen aan de slag. U geeft opdrachten door het

scherm op verschillende manieren aan te raken. In dit hoofdstuk wordt het algemene gebruik beschreven.

UITPAKKEN EN DAN?
Hebt u een nieuwe iPad gekocht, dan wilt u er natuurlijk meteen

gebruik van maken. Op kleine kaartjes in de verpakking staat op de

voorkant een afbeelding met beschrijvingen van de knoppen en er

wordt ook aangegeven waar de eventuele simkaarthouder zich

bevindt. Op de achterkant staat beschreven hoe u de iPad in gebruik

neemt.

Afbeelding 1.1 De aan-uitknop aan de bovenkant van de iPad is snel gevonden. Als u

deze knop wat langer ingedrukt houdt, wordt het apparaat ingescha-

keld. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm en selecteer het

juiste land (onder meer voor de tijdsaanduiding) en de taal. Na enkele

ogenblikken is de iPad klaar voor gebruik.

Oudere iPads en iTunes
Oudere versies van de iPad moeten eerst met iTunes van

de juiste software worden voorzien. Op de nieuwe iPad is

iTunes alleen nodig om de uitwisseling tussen gegevens op

uw iPad en een computer in te stellen. U kunt iTunes down-

loaden van www.itunes.com/nl/download.
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Afbeelding 1.1

De iPad is er vanaf het najaar van

2016 in drie uitvoeringen voor wat

betreft de afmetingen.



SIMKAART
Hebt u een 4G-model gekocht (3G bij de iPad 3 en ouder), dan ver-

schijnt eventueel de melding dat er geen simkaart is geïnstalleerd. Dat

maakt verder niet uit, die kan ook later worden aangebracht.

Afbeelding 1.2 Onderaan staat de melding > schuif om te ontgrendelen. Na het aan-

zetten wordt dit de eerste interactie met het scherm. Verderop in dit

hoofdstuk komt u de verschillende benamingen en handelingen op

het scherm tegen, zoals tikken, vegen, knijpen en spreiden.

1 Plaats een vinger op de tekst > schuif om te ontgrendelen.

2 Beweeg uw vinger nu over het scherm naar rechts. Hierdoor ver-

sleept u de schuifknop.

Afbeelding 1.3 Het apparaat wordt geactiveerd en u krijgt het beginscherm te zien.

Is een codeslot ingesteld, dan verschijnt het beginscherm nog niet

maar moet u de code intoetsen. Een eenvoudige code bestaat uit

vier cijfers. Hebt u het nieuwste model in handen, dan kan het

apparaat ook zo ingesteld worden dat uw vingerafdruk wordt

gebruikt om te controleren of u de iPad mag gebruiken. Plaats na

het aanzetten de vinger dan op de thuisknop, de ronde knop aan de

onderkant, en wacht tot het beginscherm verschijnt. Het begin-

scherm verschijnt na het invoeren van de code of het herkennen

van de vingerafdruk. Het kan ook voorkomen dat u pas na enkele

minuten gevraagd wordt om de toegangscode in te voeren.

3 Vul, als hierom gevraagd wordt, de toegangscode in.

Invoervak in plaats van cijfers
Ziet u geen cijfers maar een invoervak met aan de onder-

kant het toetsenbord, dan is er geen eenvoudige code inge-

steld. U kunt dan zowel letters als cijfers gebruiken. De

lengte van de code is dan ook variabel. Zo’n code is veiliger,

maar kan ook lastiger zijn om te onthouden.

BEGINSCHERM
Na het aanzetten van de iPad verschijnt het beginscherm. Hierop ziet

u afbeeldingen, appsymbolen (ook wel iconen of pictogrammen

genoemd). Door op zo’n appsymbool te tikken (licht op het scherm

drukken) start u de bijbehorende toepassing (app is de afkorting van

application, toepassing). Drukt u tijdens het uitvoeren van een app op

de thuisknop, de ronde knop aan de korte zijde, dan verschijnt het

beginscherm weer. Draait u de iPad, dan wordt het beginscherm aan-

gepast en worden de appsymbolen opnieuw gerangschikt. Ook in

diverse apps wordt de inhoud van het beeld automatisch aan de stand

van de iPad aangepast.
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Afbeelding 1.2

De simkaart moet er nog in.

Afbeelding 1.3

Schuiven om te ontgrendelen.

Afbeelding 1.4

Voer de eenvoudige code in.



De zijschakelaar kan worden gebruikt om het draaien van het beeld te

verhinderen. Hiervoor moet u wel de instelling van de zijschakelaar

aanpassen. Standaard is deze bedoeld om het geluid uit te schakelen.

U vindt deze optie bij de instellingen: tik op Instellingen en tik dan in

de categorie Algemeen bij Functie zijschakelaar op de vermelding

Rotatievergrendeling. Hebt u een iPad Air 2 dan gebruikt u het bedie-

ningspaneel om deze instelling aan te passen. Het aanpassen van de

instellingen komt in hoofdstuk 13 uitgebreid aan de orde.

Vergrendelen
Het is mogelijk het beeld te vergrendelen door vanaf de

onderkant van de iPad naar boven te vegen. Het bedienings-

paneel verschijnt. Tik dan op de knop met het hangslotje en

de schermstand wordt vergrendeld. Ziet u in plaats van een

hangslotje een klok met een klepel dan wordt de zijschake-

laar gebruikt voor het in- en uitschakelen van het geluid.

Verderop in dit hoofdstuk worden deze bewegingen uitge-

legd. Zit uw iPad in een hoes, dan kan het wel eens moeilijk

zijn om laag genoeg te beginnen met slepen. Het is dan beter

de iPad even uit het hoesje te halen. Begin op de rand buiten

het scherm en sleep dan naar boven.

Afbeelding 1.7
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Afbeelding 1.5 (links)

Het beginscherm met de smalle kant

boven.

Afbeelding 1.6 (rechts)

De iPad is gedraaid en het scherm is

aangepast.

Afbeelding 1.7

Het bedieningspaneel op een

iPad Air 2.



iPad 1
Op een iPad 1 ontbreken de apps FaceTime, Camera en

Photo Booth. Bovendien is de vormgeving anders, omdat

iOS 7 en latere versies niet op deze serie iPads kunnen wor-

den gebruikt. iOS is de naam van het besturingssysteem op

de iPad. Dit Operating System zorgt ervoor dat u met de

iPad kunt werken.

DOCK
Aan de onderkant van het scherm ziet u het Dock met de apps Berich-

ten, Safari, Mail en Muziek. Deze apps worden zo vaak gebruikt dat ze

een speciale plek op het beginscherm hebben gekregen. Dit begin-

scherm bestaat eigenlijk uit meerdere schermen naast elkaar. Hier-

door is het mogelijk nieuwe apps op uw iPad weer te geven. In hoofd-

stuk 10 wordt het zoeken naar nieuwe apps behandeld. Net boven het

Dock ziet u een aantal stippen, de meeste lichtblauw en één wit. De

witte stip geeft aan welk beginscherm op dat moment in beeld is.

Afbeelding 1.9 UITZETTEN
Drukt u de aan-uitknop aan de bovenkant van de iPad kort in, dan ver-

grendelt u de iPad. Hiermee wordt de iPad in sluimerstand gebracht

en ziet u niets op het scherm. Was u naar muziek aan het luisteren,

dan zult u merken dat het afspelen van de muziek wel doorgaat. Druk

opnieuw op de aan-uitknop of druk op de thuisknop en sleep daarna

over de onderkant van het scherm van links naar rechts, of plaats uw

vinger op de thuisknop om de iPad uit de sluimerstand te halen.

Smart Cover
Gebruikt u uw iPad met Smart Cover, dan wordt het appa-

raat in de sluimerstand gezet wanneer u de klep sluit.
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Afbeelding 1.8

Functie geluid uit in het bedienings-

paneel op een oudere iPad.

Afbeelding 1.9

Het Dock en de stippen voor de begin-

schermen er vlak boven.



Wilt u de iPad echt uitschakelen, dan houdt u de aan-uitknop enkele

seconden ingedrukt. Er verschijnt een witte, ronde schuifknop met

daarachter de tekst zet uit aan de bovenkant van het beeld. Versleept

u deze ronde knop naar rechts, dan schakelt u de iPad echt uit, maar u

kunt zich nog bedenken door op de knop Annuleer te tikken.

TIKKEN, VEGEN, DUBBELTIKKEN, SPREIDEN
In de kop leest u inderdaad de termen voor de handelingen die

gebruikt worden om met de vingers opdrachten te geven. Immers,

een muis ontbreekt en het scherm is aanraakgevoelig. Op de voorkant

zit maar één knop, de thuisknop, maar die hebt u al ontdekt. Ook dat is

een multifunctionele knop, want het is mogelijk de knop één keer of

twee keer in te drukken of ingedrukt te houden. De tabel geeft een

overzicht van de benamingen, de handeling en het effect.

Benaming Afbeelding Handeling Effect

Tikken Eén keer kort op het scherm

drukken met één vinger.

Een knop op het scherm indrukken, een app

starten, een letter typen met het

schermtoetsenbord.

Eenmaal tikken met twee

vingers.

Uitzoomen bij foto’s en kaarten. Bij kaarten

kan op deze manier in stappen uitgezoomd

worden.

Dubbeltikken Twee keer vrij snel achter

elkaar op het scherm

drukken (met één vinger).

Bijvoorbeeld in de webbrowser Safari tekst

aanpassen zodat deze precies in de breedte

van het scherm past, of in Foto’s een foto

vergroten of weer verkleinen (de plek

waarop u dubbeltikt is daarbij belangrijk).

Vegen Met één vinger over

het scherm bewegen

(slepen).

Bijvoorbeeld om de iPad te ontgrendelen,

maar ook om door foto’s te bladeren of van

beginscherm te wisselen.

Met vier of vijf vingers van

links naar rechts of rechts

naar links bewegen.

Wisselen van actieve app.

Met vier of vijf vingers van

beneden naar

boven bewegen.

Geeft het multitaskingscherm weer. Dit is

een overzicht van de actieve apps.

Knijpen Twee vingers op het scherm

naar elkaar toe bewegen.

Tekst of foto’s verkleinen, een aantal foto’s

weer samenvatten in een stapel.

In een toepassing vier of

vijf vingers naar elkaar toe

bewegen.

Terug naar het beginscherm.
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Afbeelding 1.10

Zet de iPad echt uit.



Benaming Afbeelding Handeling Effect

Spreiden Twee vingers op het

scherm uit elkaar bewegen.

Tekst of foto’s vergroten, een stapel foto’s

openen om individuele foto’s te bekijken.

Gestures
Gaat u op internet naar deze handelingen zoeken, gebruik

dan de Engelse benaming gestures.

8
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Afbeelding 1.11

Een afbeelding, helemaal uitgezoomd.

Afbeelding 1.12

Diezelfde afbeelding na dubbeltikken.



Met deze handelingen bent u in staat opdrachten op de iPad uit te

voeren. Dankzij de zogenoemde Multitasking-gebaren kunt u gemak-

kelijker schakelen tussen verschillende apps. Deze Multitasking-geba-

ren kunt u inschakelen bij de instellingen van uw iPad (Instellingen,

Algemeen, Multitasking, Gebaren).

VEGEN VANAF DE RANDEN VAN HET SCHERM
Om het scherm van de iPad ziet u een witte of zwarte rand, met daarin

onder andere de thuisknop en de camera. Veegt u vanaf die rand met

uw vinger over het scherm, dan kunt u een overzicht krijgen van de

activiteiten die op die dag gepland zijn, gaan zoeken, een andere app

starten of instellingen wijzigen.

Afbeelding 1.22 VANAF DE BOVENRAND
Veeg vanaf de bovenrand van uw iPad (het maakt niet uit of u deze

staand of liggend gebruikt) op het scherm. Er verschijnt een overzicht

met aan de linkerkant vermeldingen in uw agenda en rechts eventuele

meldingen of de tekst Geen meldingen. Aan de onderkant ziet u een

knop waarmee u dit scherm weer omhoog kunt schuiven.

1 Veeg vanaf de bovenrand op het scherm.

2 Bekijk het overzicht.

3 Veeg vanaf de onderkant naar boven.

4 Het overzicht is verdwenen.

Thuisknop
Het overzicht verdwijnt ook wanneer u de thuisknop een

keer indrukt.
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Afbeelding 1.13

Veeg echt vanaf de rand.



Veegt u niet echt vanaf de rand en op een beginscherm naar het mid-

den, dan verschijnt de zoekbalk en een overzicht van apps die u vaker

hebt gebruikt.

Afbeelding 1.24 VANAF DE RECHTERRAND
Hebt u een nieuwere iPad, dat wil zeggen een iPad Air of Air 2 of een

iPad mini vanaf versie 2, dan kunt u ook van de rechterrand op het

scherm slepen. Aan de rechterkant verschijnt dan een overzicht van

apps op uw iPad. Deze lijst kunt u naar boven of naar beneden slepen

10
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Afbeelding 1.14

Overzicht van geplande taken en

meldingen.

Afbeelding 1.15

Sleep op een beginscherm naar bene-

den en de zoekbalk verschijnt.



waardoor andere apps getoond worden. Tik op een app om deze te

starten. Hebt u geen app in beeld maar een van de beginschermen dan

verschijnt een volgend beginscherm.

1 Veeg vanaf de rechterrand op het scherm.

2 Bekijk het overzicht met apps.

3 Veeg het overzicht naar boven of beneden.

4 U kunt nu een nieuwe app starten.

5 Veeg met de linkerrand van het overzicht naar rechts en het over-

zicht van apps verdwijnt.

Afbeelding 1.25 VANAF DE ONDERRAND
Om de belangrijkste instellingen aan te passen, maakt u gebruik van

het slepen vanaf de onderrand op het scherm. In de half doorzichtige

balk die dan verschijnt kunt u onder andere het volume en de helder-

heid aanpassen, vliegtuigmodus, wifi en bluetooth in-/uitschakelen de

functie van de zijschakelaar instellen, bestanden delen via Airdrop en

de camera of de timer in gebruik nemen. De afbeelding is van een iPad

Air 2, daarop ziet u zowel de knop voor de functie van de zijschakelaar

waarmee het geluid kan worden uitgezet en de knop voor het voor-

komen van het draaien van het beeld. Op oudere iPads ziet u maar één

knop, die afhangt van de instellingen van de zijschakelaar.

1 Veeg vanaf de onderrand op het scherm.

2 Bekijk de belangrijkste instellingen.

3 Veeg de rand weer naar beneden.

4 Het overzicht is verdwenen.

Afbeelding 1.26
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Afbeelding 1.16

Zo kunt u een nieuwe app starten.



VANAF DE LINKERRAND
Hebt u het eerste beginscherm in beeld en veegt u dan naar rechts, dit

hoeft niet per se vanaf de rand, dan verschijnt de zoekbalk met daar-

onder suggesties van personen met wie u contact hebt gehad, apps

waarmee u aan het werk bent of bent geweest en een overzicht van de

belangrijkste punten in het nieuws. Veegt u midden op het scherm

naar links, dan verdwijnt het overzicht weer. Helaas werkt deze han-

deling niet op oudere iPads!

1 Veeg vanaf de linkerrand op het scherm.

2 Bekijk het overzicht.

3 Veeg naar links.

4 Het overzicht is verdwenen.

12
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Afbeelding 1.17

Zo kunt u de belangrijkste instellingen

aanpassen.

Afbeelding 1.18

Snel contact opnemen of zoeken op

uw iPad.



MULTITASKEN
Het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere taken wordt aangeduid met

de term ‘multitasken’. En dat is wat de iPad kan. Zo is het mogelijk naar

muziek te luisteren en ondertussen over internet te surfen. Hebt u een

iPad Air 2 of een iPad mini 4, dan kunt u zelfs apps naast elkaar op het

scherm zetten. Geopende apps worden ook niet afgesloten door op de

thuisknop te drukken. Dat wil trouwens niet zeggen dat alle apps door

kunnen gaan met het uitvoeren van taken. Door de thuisknop dubbel

in te drukken of door vier of vijf vingers op het scherm omhoog te

vegen krijgt u een overzicht van de geopende apps. Dit wordt het mul-

titaskingscherm genoemd. U ziet een overzicht van alle geopende

apps. Deze liggen als het ware over elkaar heen. U kunt door de ge-

opende apps bladeren door over het scherm te vegen. Veegt u hele-

maal naar links, dan verschijnt uiteindelijk ook het beginscherm. Tikt u

hierop dan kunt u weer een andere app starten. Dit overzicht ver-

dwijnt wanneer u de thuisknop nog een keer indrukt of wanneer u op

een van de apps tikt.

1 Tik in het beginscherm op het appsymbool van de app Agenda.

2 U ziet een bureau-agenda verschijnen.

3 Druk nu eenmaal op de thuisknop.

4 Het beginscherm verschijnt weer.

Afbeelding 1.30 Hebt u een extern toetsenbord aangesloten, meer hierover staat in

hoofdstuk 2, dan kunt u de toetsencombinatie CMD+TAB gebruiken.

Midden op het scherm verschijnt een overzicht van de geopende

apps. Blijf de toets CMD ingedrukt houden en druk daarna op TAB tot
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Afbeelding 1.19

Het appsymbool Agenda.

Afbeelding 1.20

De agenda met de weergave Dag (kan

bij u een andere weergave zijn!).

Afbeelding 1.21

Na het indrukken van de thuisknop

verschijnt het beginscherm weer.



de app die u wilt starten geselecteerd is. Laat dan de toetsen los en de

app verschijnt.

Afbeelding 1.31 ANDERE APP STARTEN
Hebt u al meerdere apps geïnstalleerd, dan kunt u naar een andere

pagina van het beginscherm door horizontaal over het scherm te

vegen. Veegt u op een van de beginschermen met één vinger van

boven naar beneden, dan verschijnt de zoekbalk aan de bovenkant en

het toetsenbord aan de onderkant in beeld. Begint u te typen, dan ver-

schijnt onder de zoekbalk meteen een lijst met zoekresultaten.

1 Tik op de knop Annuleer en het beginscherm verschijnt weer.

Overzicht
Verschijnt er geen zoekbalk maar een overzicht van berich-

ten en uw agenda in beeld, dan hebt u iets te veel aan de

bovenkant van het scherm naar beneden geveegd. Begin

midden op het scherm en veeg dan naar beneden!

In het voorbeeld gebruikt u een app van het eerste beginscherm,

namelijk de app Notities. Deze app kunt u gebruiken om snel een

stukje tekst vast te leggen. In plaats van de omschrijving Tik in het

beginscherm op het pictogram van de app Notities wordt deze

opdracht in het vervolg beschreven als: Start de app Notities. In het

voorbeeld is een notitie gemaakt met een lijstje van de elf steden die

in de Friese Elfstedentocht worden aangedaan. Deze lijst komt u in

hoofdstuk 5 weer tegen. Het is niet nodig nu een notitie in te voeren.

14

::01 Aan de slag

Afbeelding 1.22

Gebruik een extern toetsenbord om

van app te wisselen.

Afbeelding 1.23

De app Notities is herkenbaar aan de

gele rand en daaronder de lijntjes.



1 Start de app Notities.

Leeg
Gebruikt u de app Notities voor het eerst, dan ziet u uiter-

aard een leeg vel.

OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDERE APP
Stel dat u wilt overschakelen naar de app Agenda. Druk dubbel op de

thuisknop, dat wil zeggen vrij snel achter elkaar; daarmee roept u het

overzicht van actieve apps op. U ziet de appsymbolen aan de boven-

kant van het scherm en daaronder een voorbeeld van die app. Tik hier

op de app die u wilt gebruiken. Door met vier vingers naar links of

rechts te vegen kunt u, wanneer u in een app aan het werk bent, ook

overschakelen.

1 Druk dubbel op de thuisknop.

2 Bekijk het multitaskingscherm.

3 Tik op de app Agenda.

4 De app Agenda neemt de plaats in van de app Notities.

APPS SLUITEN
U hebt gezien dat een app niet wordt gesloten wanneer u op de thuis-

knop drukt. Deze knop zorgt ervoor dat het beginscherm weer wordt

weergegeven. De apps die u hebt gestart, blijven snel oproepbaar met

een tik in het multitaskingscherm of door met vier vingers naar links of

15

Afbeelding 1.24

Op dit notitieblok zijn al aan-

tekeningen gemaakt.

Afbeelding 1.25

De actieve apps.



rechts te slepen. Wilt u een app echt sluiten, dan sleept u deze in het

overzicht naar boven.

1 Druk nu dubbel op de thuisknop.

2 Druk een vinger op een van de apps in het overzicht.

3 Sleep naar de bovenkant van het scherm.

De app verdwijnt uit het multitaskingscherm.

4 Herhaal dit eventueel voor andere apps.

5 Tik ten slotte op het beginscherm.

6 Druk nu eenmaal op de thuisknop.

Meerdere apps sluiten
Gebruikt u meerdere vingers dan kunt u meerdere apps

(tot maximaal vier) in een keer sluiten.

SIRI, DE SPRAAKASSISTENT
Hebt u per ongeluk de thuisknop iets te lang ingedrukt, dan verschijnt

Siri, de spraakassistent. De microfoon geeft aan dat u door middel van

spraak opdrachten kunt geven. U kunt aangeven dat u opdrachten in

het Nederlands wilt geven. Bij de instellingen kiest u dan voor Neder-

lands. Opdrachten die u kunt gebruiken zijn ‘Zoek een restaurant’,

‘Zoek een benzinepomp’ en bijvoorbeeld om de toepassing Foto’s te

starten: ‘Start Foto’s’. Hebt u de agenda ingevuld en vraagt u ‘Start

Agenda’, dan wordt een lijstje met afspraken getoond.
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Afbeelding 1.26

Sleep de app naar boven om deze te

sluiten.
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