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1
Kennismaken met iOS 9

U hebt al een iPhone of iPad en nu hebt u voor uw apparaat een update van het bestu-
ringssysteem iOS ontvangen. De nieuwste versie van het besturingssysteem van uw
iPad of iPhone is iOS 9. Uiterlijk ziet u misschien niet veel verschil, maar iOS 9 biedt
volop nieuwe mogelijkheden.



Updates
Apple brengt regelmatig een nieuwe versie uit van iOS, dit is het besturingssysteem
van de iPhone en iPad. Die nieuwe versie staat niet alleen op de nieuwe apparaten
die op de markt komen, maar is ook beschikbaar voor de eerder uitgebrachte appa-
raten. Zo heeft Apple in september iOS 9 uitgebracht en deze versie is beschikbaar
voor de iPhone (4S en later) en de iPad (2 en nieuwer).

Wilt u controleren of er een update beschikbaar is? Tik dan op Instellingen, tik
daarna op Algemeen en tik tot slot op Software-update. Voortaan wordt deze
reeks van handelingen samengevat als: Tik op Instellingen, Algemeen, Soft-
ware-update.

Als er een update beschikbaar is, dan ziet u een melding. Tik op Download en
installeer en de update wordt aangevraagd. Daarna gaat het downloaden van start.
Dit kan even duren. Na het downloaden tikt u op Installeer en de iPhone of iPad
wordt afgesloten en opnieuw gestart. Meestal zijn ook de voorwaarden en het pri-
vacybeleid gewijzigd, zodat u daarmee ook akkoord moet gaan voordat de update
wordt geïnstalleerd. Tik op Akkoord en bevestig deze keuze met een tik op
Akkoord in de melding.
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Daarna gaat de update van start en krijgt uw iPhone of iPad de nieuwe software. Bij
een grote update zijn er soms nog een paar aanvullende instellingen voordat u het
apparaat weer kunt gebruiken. Zo krijgt u bij de update naar iOS 9 bijvoorbeeld de
keuze of u de app iCloud Drive aan het beginscherm wilt toevoegen. Dat hoeft u
niet onmiddellijk te beslissen, want u kunt nieuwe opties altijd later nog in- of uit-
schakelen.

Nieuw in iOS 9
Het uiterlijk van iOS 9 is nauwelijks veranderd, maar er zijn verschillende nieuwe
functies toegevoegd.

� Bij berichtgeving staan de berichten nu per dag bij elkaar. Tik op het kruisje
rechtboven om alle berichten in één keer te verwijderen in het overzicht. Ziet
u de berichten liever per app gegroepeerd? Schakel dan bij Instellingen,
Berichtgeving de optie Groepeer per app in. Het berichtencentrum heeft
op de iPad in de liggende stand een nieuwe lay-out en toont nu links Vandaag
en rechts ofwel Widgets of Berichten.

� De contactpersonen die u het laatst hebt gesproken of waarmee u hebt
gemaild, ziet u voortaan bij de Siri-suggesties staan bij Spotlight. Hier ziet u ook
suggesties voor veelgebruikte apps en daaronder nieuws uit verschillende
bronnen.

� De Appkiezer heeft een nieuwe lay-out en laat linksonder de laatst geopende
app op een ander iOS-apparaat of Mac zien, samen met de naam van het appa-
raat. Als u op dat pictogram tikt, dan neemt u de app over.

� De proactieve assistent geeft suggesties gebaseerd op hoe u uw iPhone of iPad
gebruikt. De assistent kan u helpen met:

Nieuw in iOS 9
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� Muziek Sluit u een koptelefoon aan, dan biedt de assistent de mogelijk-
heid om verder te luisteren naar een album waarnaar u de laatste keer hebt
geluisterd. Dit werkt ook vanaf het toegangsscherm; veeg het muziekpicto-
gram omhoog.

� Mail en Agenda Als u een persoon toevoegt aan een e-mailbericht of
een activiteit in Agenda, krijgt u suggesties voor personen uit eerdere
berichten of activiteiten.

� Telefoon Wanneer een gesprek binnenkomt van een onbekend num-
mer, toont de assistent u mogelijke bellers aan de hand van telefoonnum-
mers in uw e-mailberichten.

� Vertrekken voor een activiteit Als u een locatie bij een activiteit hebt
opgenomen in Agenda, dan informeert de assistent u over de vertrektijd
aan de hand van de verkeerssituatie. U kunt bij Instellingen, Mail, Con-
tacten, Agenda de contactsuggesties en activiteitensuggesties in- of uit-
schakelen.

� De app Notities heeft extra mogelijkheden gekregen, zoals tekeningen maken,
bijlagen invoegen en meer.

� iCloud Drive is nu als losse app toegevoegd, zodat u uw bestanden op iCloud
Drive ook op uw iOS-apparaat kunt beheren. Als u iCloud Drive op het begin-
scherm wilt zien, dan schakelt u dat in bij Instellingen, iCloud, iCloud
Drive, Op beginscherm.

� Op de iPad kunt u nu twee apps tegelijk op het scherm hebben. Hoe dat werkt,
ontdekt u verderop.

� Apple voegt ook een Nieuws-app toe, maar deze is nog niet beschikbaar in
Nederland.

� In iOS 9 kunt u gemiddeld een uur langer werken met een volle acculading.

� Wi-Fi-assistentie werkt alleen op apparaten die verbonden zijn met het
mobiele datanetwerk. Als het Wi-Fi-netwerk dan een zwak signaal heeft, dan
schakelt Wi-Fi-assistentie automatisch over naar het mobiele datanetwerk. U
schakelt Wi-Fi-assistentie in of uit bij Instellingen, Mobiel netwerk en bla-
der helemaal omlaag, daar staat de optie Wi-Fi-assistentie. Als deze optie is
ingeschakeld, kan dit meer dataverkeer over het mobiele netwerk opleveren.

� Het toetsenbord is verbeterd. Als u nu de Shift-toets gebruikt, verandert het
opschrift van het toetsenbord ook in hoofdletters. Op de iPad staan nu extra
knoppen boven het toetsenbord waarmee u kunt knippen, plakken en kopië-
ren. Apps kunnen ook eigen knoppen toevoegen boven het toetsenbord. De
iPad, de iPhone 6S en 6S Plus hebben nog een kunstje aan boord: verander het
toetsenbord in een trackpad. Op de iPad houdt u twee vingers op het toetsen-
bord totdat het lichtgrijs wordt, op de iPhone 6S en 6S Plus gebruikt u daarvoor
3D Touch. U kunt nu eenvoudig de cursor verplaatsen en tekst selecteren.
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� Ook nieuw is de mogelijkheid om binnen de instellingen te zoeken. Typ het
onderwerp in het zoekvak bij Instellingen en je komt direct op de gewenste
pagina terecht. Handig als u een instelling wilt wijzigen die ergens diep in de in-
stellingen verborgen zit.

� Als u vanuit een app een koppeling volgt naar een andere app, dan ziet u links-
boven een knop Terug naar…. Dus als u in Mail op een adres tikt, opent Kaar-
ten dat adres en u ziet linksboven de knop Terug naar Mail. Tikt u op deze
knop, dan schakelt u direct terug naar het mailbericht.

� Houd even uw vinger op het scherm als u een bericht schrijft in Mail, dan kunt u
ook een bijlage toevoegen aan uw bericht. Hiermee opent u iCloud Drive – of
een andere locatie – en u selecteert het bestand dat u als bijlage wilt meesturen.

� Bij Instellingen, Foto’s en Camera hebt u nu verschillende opties voor
video-opnamen. U kunt kiezen uit een videoresolutie van 720p met 30 bps
(beelden per seconde), 1080p met 30 bps en 1080p met 60 bps – afhankelijk van
het apparaat.

� In Podcasts staan de niet-afgespeelde podcasts in een eigen lijst.

� Is uw apparaat uitgerust met Touch ID, dan kunt u voortaan een pincode van
zes cijfers gebruiken. Een pincode van zes cijfers is veiliger, want daarmee zijn
een miljoen verschillende codes mogelijk, bij vier cijfers zijn er tienduizend
codes mogelijk. Hebt u een viercijferige pincode, dan kunt u die blijven gebrui-
ken. Bij nieuwe apparaten wordt u gevraagd een zescijferige code in te stellen.
Ook als u uw apparaat herstelt, krijgt u de vraag om een zescijferige pincode in
te stellen. Zes cijfers zijn overigens niet verplicht, u mag bij de instellingen zelf

Nieuw in iOS 9
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een cijfercombinatie of een wachtwoord instellen met een zelf gekozen lengte.
Dit wachtwoord of de cijfercombinatie hebt u alleen nodig als u Touch ID niet
kunt gebruiken – bijvoorbeeld na het opnieuw starten van uw apparaat.

� De app Passbook is vervangen door de app Wallet. Verder is de app Kiosk ver-
dwenen, de kranten en tijdschriften die u in Kiosk had opgeslagen staan nu in
een map Kiosk.

Veel standaardapps zijn verbeterd of er zijn nieuwe functies aan toegevoegd. Daar-
over leest u in volgende hoofdstukken meer. In dit hoofdstuk maakt u eerst kennis
met de interface van iOS 9.

Ook in de lage landen? Niet alles wat Apple introduceert is ook (al) beschik-
baar in Nederland en België. Bezoek de website www.apple.com/nl/ios/fea-
ture-availability/ voor een actueel overzicht van welke opties waar beschikbaar
zijn.

Vingeroefeningen
Als geroutineerd gebruiker bedient u iOS met uw vingers en het aanraakscherm.
Daarom hier een overzicht van de in dit boek gebruikte namen van de belangrijkste
vingerbewegingen en bedieningselementen, samen met een korte omschrijving.

� Tik Raak het scherm kort aan. U tikt bijvoorbeeld op een knop of een picto-
gram.

� Dubbeltik Tik tweemaal snel achter elkaar op het scherm. Dubbeltik bij-
voorbeeld op een webpagina of een foto om in te zoomen, dubbeltik opnieuw
om weer uit te zoomen.

� Vasthouden Raak een schermobject aan en houd uw vinger op het scherm
totdat u een reactie krijgt. Houd uw vinger bijvoorbeeld op een pictogram van
een app totdat alle pictogrammen gaan wiebelen (druk op de thuisknop om het
wiebelen te stoppen).

� Sleep Zet uw vinger op het scherm en beweeg in de gewenste richting over
het scherm zonder uw vinger van het scherm te nemen. Dit is een langzame
beweging, bijvoorbeeld om een schakelaar te verschuiven of om door een lijst
of webpagina te scrollen.

� Veeg Snelle beweging over het scherm. Veeg bijvoorbeeld naar links of
rechts om naar een ander beginscherm te gaan of een bladzij om te slaan. Ga
naar het vorige menu met een veeg vanaf de linkerrand naar rechts. Veeg
omhoog of omlaag om snel door een webpagina of lijst te scrollen.

� Knijp Een beweging met twee vingers, meestal duim en wijsvinger. Zet uw
vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar of naar elkaar toe. Apple noemt
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dit pinch to zoom, letterlijk: knijp om te zoomen. U gebruikt dit bijvoorbeeld om
op een afbeelding in te zoomen of weer uit te zoomen.

� 3D Touch 3D Touch is nieuw in iOS 9, maar het werkt alleen met een spe-
ciaal scherm. Voorlopig zijn alleen de iPhone 6S en 6S Plus uitgerust met zo’n
scherm. Met 3D Touch meet het scherm niet alleen waar uw vingers zijn, maar
ook de druk die u uitoefent op het scherm. Drukt u bijvoorbeeld in Mail op een
bericht in de lijst met berichten, dan ziet u de inhoud van het bericht zonder dat
het bericht wordt geopend. Veeg omhoog voor een lijst met taken of druk iets
harder om het bericht te openen.

Bedienings-
elementen

� Pijltje Het meest voorkomende bedieningselement is wel het pijltje naar
rechts. Dit pijltje wil zeggen dat er een submenu aanwezig is. U opent het sub-
menu met een tik op het pijltje. U krijgt dan het submenu te zien en linksboven
verschijnt een pijltje naar links. Tik op het pijltje naar links en keert u terug naar
het vorige menu.

� Schakelaar Bij de instellingen schakelt u de meeste opties in of uit met een
schakelaar. U verschuift de schakelaar met uw vinger naar de gewenste positie
(aan of uit).

� Schuifregelaar Instellingen zoals volume of helderheid bedient u met een
schuifregelaar. Zet uw vinger op de knop en verschuif de knop naar de gewen-
ste positie.

Vingeroefeningen
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� Sleepgreep De sleepgreep verschijnt in een lijst rechts naast elk item. Hier-
mee verandert u snel en gemakkelijk de volgorde. Zet uw vinger op de sleep-
greep en versleep een item naar een andere plaats in de lijst.

� Toevoegen Deze knop is er in drie uitvoeringen. Binnen apps gebruikt u
deze knop om een nieuw item toe te voegen, bijvoorbeeld een nieuwe contact-
persoon in Contacten of een nieuwe notitie in Notities.

� Verwijderen Ook deze knop is er in drie uitvoeringen. Wilt u een item ver-
wijderen, dan gebruikt u deze knop. Dit werkt niet alleen binnen apps, maar
ook op het beginscherm of in mappen.

� Delen Tik op deze knop als u een item wilt delen met anderen. Daarmee
opent u een venster met de beschikbare mogelijkheden om te delen.

� Bijwerken U gebruikt deze knop om bijvoorbeeld een webpagina bij te wer-
ken. Ontbreekt de knop Bijwerken, maar wilt u wel weten of er nieuwe
berichten zijn? Zet dan uw vinger op het scherm, sleep omlaag en laat dan het
scherm los. Dit kunstje heet Sleep om te verversen. In de app Mail sleept u de lijst
met berichten omlaag.

8

1. Kennismaken met iOS 9

Met de sleep-
grepen achter de

items verandert u
de volgorde.

De knop
Toevoegen in drie

varianten.

De knop
Verwijderen in
drie varianten.

De knop Delen
(links) en de knop

Bijwerken (rechts).

Sleep om te ver-
versen in Mail.

Sleep de lijst met
berichten omlaag

als u wilt controle-
ren of er nieuwe

berichten zijn.



Toegangsscherm
Als uw apparaat vergrendeld is en u drukt op de thuisknop of de aan-uitknop, dan
verschijnt het toegangsscherm. Op het toegangsscherm hebt u verschillende moge-
lijkheden.

� Ontgrendel het apparaat met een veeg naar rechts. Als u Touch ID hebt inge-
steld, dan houdt u uw vinger op de thuisknop om te ontgrendelen.

� Veeg over het camerapictogram omhoog als u een foto wilt maken.

� Open het bedieningspaneel met een veeg omhoog vanaf de onderrand.

� Veeg vanaf de bovenrand omlaag als u het berichtencentrum wilt bekijken.

� Speelt er muziek terwijl het apparaat is vergrendeld, dan staan de bedienings-
knoppen hiervoor ook op het toegangsscherm.

Toegangsscherm
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� Ziet u linksonder een pictogram, dan is dat afkomstig van Handoff of het is een
suggestie van de proactieve assistent. Veeg omhoog over het pictogram om
deze app te starten zodra u het apparaat hebt ontgrendeld.

Zoals gebruikelijk kunt u gewoon telefoongesprekken, FaceTime-gesprekken,
berichten en meldingen ontvangen. Hebt u de optie Niet storen ingeschakeld, dan
ontvangt u geen gesprekken en meldingen, tenzij u voor bepaalde mensen een uit-
zondering hebt ingesteld.

Handoff Handoff is een onderdeel van Continuïteit en werkt met de volgende
apparaten: iPhone 5 of nieuwer, iPod Touch (5e generatie of nieuwer), iPad (4e

generatie of nieuwer), iPad mini (alle modellen) en een ondersteunde Mac. Met
Handoff kunt u op een ander apparaat verdergaan met een app. Als u bijvoorbeeld
een e-mailbericht aan het schrijven bent op de iPhone, dan kunt u daarmee verder
gaan op een iPad of Mac. Handoff werkt met de apps Mail, Safari, Pages, Numbers,
Keynote, Kaarten, Berichten, Herinneringen, Agenda, Contacten en sommige apps
van andere ontwikkelaars. De apparaten moeten met dezelfde Apple ID bij iCloud
zijn aangemeld en ze moeten binnen Bluetooth-bereik zijn (ongeveer 10 meter). U
schakelt tussen apparaten door op het toegangsscherm omhoog te vegen over het
pictogram van de app (linksonder). Of open de appkiezer en tik linksonder op de
app.

Berichtencentrum
Het berichtencentrum opent u met een veeg omlaag vanaf het toegangsscherm, het
beginscherm en vanuit apps. Op de iPhone bestaat het berichtencentrum uit de tab-
bladen Vandaag en Berichtgeving met daaronder de widgets. Op de iPad ziet u
links Vandaag en rechts de tabbladen Widgets en Berichtgeving:
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� Vandaag toont u een overzicht van vandaag, de weersverwachting en een
vooruitblik op de agenda van de volgende dag. Verder ziet u hier de widgets van
een aantal standaardapps, zoals Agenda, Herinneringen en Aandelen.

� Widgets ziet u op de iPhone onder Vandaag, op de iPad staan ze rechts. Tik op
de knop Wijzig om alle beschikbare widgets te zien. Bovenaan staan de wid-
gets die in het Berichtencentrum zichtbaar zijn, daaronder staan widgets die u
kunt toevoegen. Niet alleen de standaardapps zoals Agenda en Herinneringen
hebben widgets, ook andere apps kunnen een widget hebben. Hebt u apps geïn-
stalleerd die widgets in het berichtencentrum kunnen tonen, dan kunt u ze hier
toevoegen.

� Tik op de rode knop voor de widget als u deze informatie niet wilt zien.

� Versleep de widgets met de sleepgreep in de gewenste volgorde.

� Tik op de groene knop voor een widget als u deze informatie ook zichtbaar
wilt maken.

Berichtencentrum
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� Berichtgeving toont alle meldingen en berichten, zoals gemiste telefoontjes,
binnenkomende berichten en meer waarop u niet hebt gereageerd.

� Veeg over de berichten omhoog om de rest van de meldingen te zien.

� Tik op een melding om direct naar de bijbehorende app te springen en de
melding af te handelen.

� U sluit het berichtencentrum met een tik op het pijltje onderaan.

Bij Instellingen, Berichtgeving kiest u de sorteervolgorde en bepaalt u of de
berichten per app of per dag worden gegroepeerd. Daaronder regelt u welke apps
meldingen mogen geven en hoe.

Meldingen Als u een melding ontvangt, verschijnt deze in beeld. Dat kan op het
toegangsscherm, beginscherm of in een app zijn. Er zijn twee soorten meldingen,
een strook verschijnt kort in beeld, maar een melding blijft in beeld totdat u erop
reageert. U kunt meldingen afhandelen in het berichtencentrum of direct als u de
melding in beeld krijgt. Trek de melding omlaag en handel de melding af, dat kan
zonder de huidige app te verlaten. Zo kunt u bijvoorbeeld een binnenkomend
bericht lezen en beantwoorden. U kunt ook op een melding reageren als het appa-
raat vergrendeld is. Veeg dan van rechts naar links over de melding.

Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel is standaard bereikbaar vanaf het beginscherm, het toegangs-
scherm en vanuit apps. Bij Instellingen, Bedieningspaneel kunt u dit wijzigen.

Het bedieningspaneel geeft u direct toegang tot veelgebruikte instellingen, zoals
Wi-Fi, Bluetooth en de functie Niet Storen. Verder hebt u hier de bediening voor
muziek bij de hand. Veeg vanaf de onderrand van het scherm omhoog om het
bedieningspaneel te openen. U sluit het bedieningspaneel weer met een veeg
omlaag vanaf de bovenrand van het paneel.
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Het bedieningspaneel biedt niet op alle apparaten dezelfde mogelijkheden, maar op
de iPhone hebt u van boven naar beneden:

� Knoppen waarmee u functies in- en uitschakelt. Van links naar rechts:

� Vliegtuigmodus Schakelt alle zenders van uw telefoon uit. Deze modus
gebruikt u in het vliegtuig, in ziekenhuizen of andere plaatsen waar de zen-
ders van uw telefoon storing in gevoelige apparatuur zouden kunnen ver-
oorzaken.

� Wi-Fi Schakelt u Wi-Fi uit, dan zoekt uw telefoon niet langer naar draad-
loze netwerken. Handig als u niet binnen bereik bent van Wi-Fi-netwerken,
dan doet u langer met de batterijlading. Het zoeken naar beschikbare net-
werken kost namelijk behoorlijk wat energie.

� Bluetooth Als u geen Bluetooth-apparatuur hebt aangesloten, schakelt
u Bluetooth uit om energie te sparen.

� Niet storen Schakel de functie Niet storen in als u niet gestoord wilt
worden door telefoontjes, meldingen en andere zaken. Bij Instellingen,
Niet storen bepaalt u welke gesprekken wel worden doorgegeven.

� Geluid uit Hiermee schakelt u de iPad in de stille modus. Deze knop ziet
u alleen als de iPad geen zijschakelaar heeft (iPad Air 2 en iPad mini 4) of als
de zijschakelaar als rotatievergrendeling functioneert (Instellingen, Alge-
meen, Functie zijschakelaar).

� Rotatievergrendeling Normaal gesproken draait de weergave mee als
u het apparaat een kwartslag draait. Soms is dat niet de bedoeling, bijvoor-
beeld bij het bekijken van foto’s als niet alle foto’s rechtop staan. In dat geval
zorgt u met deze schakelaar dat de schermweergave niet meedraait als u
het apparaat een kwartslag draait.

� Schuifbalk voor de helderheid van het scherm.

� Bedieningsknoppen voor muziek. Nieuw zijn de knoppen Favoriet (hartje) en
Delen voor muziek.

� De knoppen voor AirDrop en AirPlay.

� Met AirDrop wisselt u draadloos gegevens uit met andere apparaten.
AirDrop maakt gebruik van Wi-Fi en Bluetooth, dus als u AirDrop inscha-
kelt, schakelt u automatisch ook Wi-Fi en Bluetooth in. AirDrop werkt
alleen op de iPhone 5, iPad 4, iPad mini en iPod Touch (5e generatie) of
later. De knop AirDrop ontbreekt op niet-ondersteunde apparaten.

Bedieningspaneel
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� AirPlay gebruikt u om het geluid door geschikte luidsprekers te laten weer-
geven of om verbinding te maken met een Apple TV.

� Knoppen voor het inschakelen van apps:

� Zaklamp Hiermee gebruikt u de flitser/videolamp als zaklamp. Handig
om bij te lichten. Alleen op apparaten met een ledflitser.

� Timer Dit is een onderdeel van de app Klok. Handig als u even een eitje
wilt koken of iemand over tien minuten moet terugbellen.

� Calculator Altijd de rekenmachine bij de hand. Niet op de iPad.

� Camera Maak snel een foto met deze knop.

Beginscherm
Hebt u uw apparaat ontgrendeld, dan verschijnt het beginscherm met de standaard-
apps. U wisselt op de gebruikelijke manier tussen de verschillende schermen met
een horizontale veeg over het scherm of tik op de puntjes boven het dock. Het eer-
ste puntje is een loeppictogram, hiermee opent u Spotlight. Daarnaast staat voor
elk beginscherm een puntje, het actieve scherm herkent u aan het witte puntje.

Spotlight is de zoekfunctie van iOS. U kunt Spotlight op twee manieren openen.
Vanaf het beginscherm opent u Spotlight met een tik op het loeppictogram of sleep
omlaag over het scherm. Tikt u op het loeppictogram, dan ziet u bovenaan Siri-sug-
gesties voor contactpersonen en suggesties voor apps. Daaronder staat het laatste
nieuws uit verschillende bronnen. Opent u Spotlight met een veeg omlaag, u ziet
dan het zoekvak van Spotlight met daaronder de Siri-appsuggesties en daaronder
het toetsenbord.
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