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1
Kennismaken met iPadOS 14

U hebt voor uw iPad een update van het besturingssysteem iPadOS ontvangen of u
hebt een nieuwe iPad aangeschaft. De nieuwste versie van het besturingssysteem voor
uw iPad is iPadOS 14.2 en hierin vindt u verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, zoals
widgets in een slimme stapel, navigatiekolommen en snelmenu’s in apps, een ver-
nieuwde zoekfunctie, compacte oproepen, schrijven met de Apple Pencil in tekstvelden
en nog veel meer.



Nieuw besturingssysteem
Apple brengt vrijwel elk jaar in september een nieuwe versie uit van iPadOS, het
besturingssysteem van de iPad. De nieuwe versie staat niet alleen op de nieuwste
iPads die op de markt komen, maar is ook beschikbaar voor eerder uitgebrachte
iPads. In september 2020 kwam iPadOS 14 uit en deze is beschikbaar voor de iPad
mini 4 en nieuwer, iPad (5e generatie) en nieuwer, de iPad Air 2 en nieuwer en alle
versies van de iPad Pro. Een nieuwe versie van het besturingssysteem betekent
prestatieverbeteringen, nieuwe functies en meer, dus het besturingssysteem krijgt
dan een nieuw nummer. Er zijn ook tussendoor updates, waarmee extra functies
worden toegevoegd; zo kwam al snel een update met nieuwe functies: iPadOS 14.1
– herkenbaar aan het volgnummer na de punt. Kleinere updates – zogenoemde
bugfixes – lossen een of meer problemen op, die krijgen dan een volgnummer zoals
iPadOS 14.1.1. Dit boek is gebaseerd op iPadOS 14.2 dat begin november van 2020
uitkwam.

Nieuwe iPad
Hebt u de nieuwste iPad Air aangeschaft, dan is deze al voorzien van iPadOS 14. U
zult uw nieuwe iPad moeten configureren en dan kunt u aan de slag. Even een snelle
rondgang langs de knoppen: de iPad heeft bovenop een aan-uitknop, rechts boven-
aan zitten de knoppen volume omhoog en volume omlaag. De thuisknop zit in de
rand onder het scherm, met uitzondering van de iPad Pro (3e generatie) die geen
thuisknop heeft. De aansluiting voor de oplaadkabel zit midden onder.

Voor de configuratie hebt u in elk geval de volgende zaken nodig:

� Een internetverbinding; dat kan via wifi – in dat geval hebt u de naam en het
wachtwoord van het wifinetwerk nodig – of via het mobiele datanetwerk
(alleen modellen met wifi + cellular).
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� Een Apple ID en het bijbehorende wachtwoord. Hebt u nog geen Apple ID, dan
kunt u dat tijdens de configuratie maken.

� Uw betaalkaart of creditcard, mocht u Apple Pay of betaalgegevens willen toe-
voegen.

� Uw vorige tablet of smartphone – iPad, iPhone of Android-tablet of -telefoon –
als u de gegevens wilt overzetten naar uw nieuwe iPad.

Opladen Wanneer de iPad niet inschakelt, kan het zijn dat u de accu moet opla-
den.

Schakel de iPad in; daarvoor houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat het Apple-
logo verschijnt. U ziet nu de configuratiewizard.

� Hebt u geen smartphone of tablet, dan tikt u op Configureer handmatig en
volg de instructies op het scherm.

� Als u een tablet of smartphone met Android hebt, installeer dan de Stap over
naar iOS-app op uw Android-apparaat. Daarmee kunt u automatisch veel van
de gegevens overzetten naar uw iPad. Volg op de iPad de configuratiestappen
en selecteer in het scherm Apps en gegevens de optie Zet gegevens over
van Android. Schakel op uw Android-apparaat wifi in en open de app Stap
over op iOS en volg de instructies op het scherm.

� Hebt u een andere iPad, iPhone of iPod touch met iPadOS 13 of iOS 11 of
hoger, dan kunt u eenvoudig de configuratie overnemen.

Snelle configuratie Wanneer u een andere iPad of een iPhone hebt, kunt u veel
instellingen, voorkeuren en de iCloud-sleutelhanger veilig overzetten naar uw
nieuwe iPad. U hoeft niet langer de hele configuratiewizard door te nemen.
Ontgrendel beide apparaten en houd ze bij elkaar totdat de automatische configu-
ratie begint. U ziet een patroon op het scherm en met de camera van het andere
apparaat plaatst u dat patroon in de cirkel. De meeste instellingen en inhoud wor-
den gewoon overgezet, daarna kunt u een reservekopie terugzetten of het appa-
raat als nieuw apparaat configureren.

Hebt u een model dat geschikt is voor het mobiele datanetwerk (wifi + cellular),
dan vindt u rechts onderaan de simkaarthouder waarin u de nanosimkaart van uw
provider plaatst. U hebt daarvoor wel een data-abonnement nodig. U vindt de sim-
kaarthouder aan de rechterzijkant van de iPad. Prik de simkaartverwijdertool of
een paperclip in het gaatje van de simkaarthouder en druk totdat de simkaarthou-
der naar buiten komt. Plaats de simkaart in de houder en druk daarna de simkaart-
houder met simkaart in de telefoon. De simkaart past maar op één manier in de
houder.

Nieuwe iPad
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Nanosim of eSIM Naast de simkaarthouder voor een nanosim zijn de nieuwere
modellen iPad met wifi + cellular uitgerust met eSIM. Bij eSIM komt er geen simkaart
meer aan te pas. U sluit een abonnement af voor mobiele data bij een provider en
activeert het op uw iPad. U kunt meerdere eSIMs op de iPad opslaan, maar u kunt
maar één eSIM tegelijk gebruiken. Vooral als u veel buiten de EU reist, is eSIM handig:
u sluit een geschikt mobieledata-abonnement af op uw bestemming en u hebt goed-
kope mobiele data tot uw beschikking. Bovendien hoeft u dan geen simkaartjes meer
te verwisselen (en raakt u die kleine kaartjes ook niet meer kwijt). Op dit moment
leveren T-Mobile, Vodafone, Simyo en KPN in Nederland zo’n abonnement. In België
kunt u terecht bij Orange en Proximus. U stelt uw eSIM-abonnement in bij Instellin-
gen, Mobiele data, selecteer uw provider en volg de aanwijzingen op het scherm.
Hebt u van uw mobieletelefonieprovider een QR-code gekregen, tik dan op Anders
en scan de code met de camera van de iPad of voer de gegevens zelf in. Hebt u van uw
provider een bevestigingscode gekregen, voer deze dan ook in. De volgende iPads
ondersteunen eSIM: iPad Pro (3e generatie en nieuwer), iPad Air (3e generatie en
nieuwer), iPad (7e generatie en nieuwer) en iPad mini (5e generatie en nieuwer).

Updates
Hebt u al een iPad, controleer dan welke versie van het besturingssysteem op uw
apparaat staat. Daarvoor tikt u op Instellingen, tik daarna op Algemeen en tik
tot slot op Info. Voortaan wordt deze reeks van handelingen samengevat als: Tik
op Instellingen, Algemeen, Info. U vindt bij Softwareversie de geïnstalleerde
versie van het besturingssysteem, maar u vindt hier nog meer nuttige informatie
over uw apparaat, zoals hoeveel geheugen er nog beschikbaar is, het modelnum-
mer, serienummer en meer. Deze informatie is nuttig wanneer u het apparaat ver-

liest, bij diefstal en voor verzekeringsdoeleinden.

Informatie iPad bewaren Maak een schermfoto van de informatie van uw iPad
voor de verzekering en bewaar die in iCloud. Mocht u dan uw iPad verliezen of
beschadigen, dan hebt u in elk geval de belangrijkste gegevens bij de hand die u nodig
hebt om aangifte te doen. De foto’s en gegevens die u bewaart in iCloud zijn immers
altijd beschikbaar wanneer u toegang hebt tot internet. Alles wat u nodig hebt, is een
apparaat dat verbonden is met internet, uw Apple ID en het bijbehorend wacht-
woord. U maakt een schermfoto door de thuisknop en de aan-uitknop tegelijk in te
drukken. Op een iPad zonder thuisknop drukt u de aan-uitknop en de volume-
omhoogknop tegelijk in. U hoort het sluitergeluid van de camera en een miniatuur
van de schermfoto verschijnt in beeld. U vindt schermfoto’s terug in de app Foto’s
bij Foto’s, Alle foto’s en bij Albums onder Mediatypen, Schermfoto’s.
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Probeer uw iPad zo goed mogelijk up-to-date te houden, daarmee voorkomt u pro-
blemen. Dat gaat het handigst als u de optie Automatische updates inschakelt.

Automatische updates U hoeft niet zelf te controleren of er nieuwe updates
beschikbaar zijn met de functie Automatische updates. U vindt deze bij Instel-
lingen, Algemeen, Software-update, Automatische updates. Hier vindt u
twee schakelaars. Staat de schakelaar Download iPadOS-updates aan en is er
een nieuwe update voor uw iPad beschikbaar, dan wordt deze opgehaald en krijgt u
een melding. Staat ook de schakelaar Installeer iPadOS-updates aan, dan wordt
de update ‘s nachts automatisch geïnstalleerd wanneer de iPad is aangesloten op de
oplader en met een wifinetwerk is verbonden. Standaard zijn deze opties ingescha-
keld.

Natuurlijk kunt u ook handmatig een update zoeken en installeren. Daarvoor tikt u
op Instellingen, Algemeen, Software-update. Als er een update beschikbaar
is, krijgt u een melding. Tik op Download en installeer en de update wordt aan-
gevraagd. Daarna gaat het downloaden van start. Dit kan even duren. Na het down-
loaden tikt u op Installeer en de iPad wordt afgesloten en opnieuw gestart. Zorg
ervoor dat de accu voor minstens 50% geladen is of sluit de iPad aan op de lader.
Vaak zijn de voorwaarden en het privacybeleid gewijzigd, zodat u daarmee ook
akkoord moet gaan. Tik op Akkoord en bevestig deze keuze met een tik op
Akkoord in de melding. Daarna gaat de update van start en krijgt uw iPad de
nieuwe software. Bij een grote update zijn er soms nog een paar aanvullende instel-
lingen nodig voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Is de nieuwe versie van
het besturingssysteem geïnstalleerd, dan hebt u altijd de toegangscode van het
apparaat nodig. Is het apparaat voorzien van een simkaart die is beveiligd met een
toegangscode, dan hebt u ook de ontgrendelcode van de simkaart nodig. En natuur-
lijk hebt u ook uw Apple ID en het bijbehorende wachtwoord nodig.

Reservekopie Het is altijd verstandig om een reservekopie te maken voordat u
een grote update van het besturingssysteem installeert. Controleer dus of er een
recente reservekopie in iCloud aanwezig is of maak een nieuwe reservekopie in
iCloud of in iTunes/Finder. In hoofdstuk 3 en 4 leest u meer over het maken van
een reservekopie.

Updates
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Nieuw in iPadOS 14
De belangrijkste vernieuwingen in iPadOS 14 op een rijtje.

� Widgets kent u al van de weergave Vandaag. De widgets hebben een nieuwe
vormgeving en zijn beschikbaar in verschillende afmetingen. Nieuw is de slimme
stapel, waarin widgets worden weergegeven afhankelijk van het tijdstip, een
activiteit of uw locatie. U kunt ook over de slimme stapel vegen om te wisselen
tussen de verschillende widgets.

� In apps vindt u verschillende vernieuwingen, zoals een navigatiekolom en
snelmenu’s, waarmee u snel tussen functies kunt wisselen zonder dat u van
weergave hoeft te wisselen.

� Een appclip is een klein deel van een app voor een bepaalde taak, zoals eten
bestellen of parkeergeld betalen. U vindt ze in Berichten, Kaarten en Safari of
scan daarvoor een QR-code.

� Een binnenkomend gesprek, zowel telefonisch of in FaceTime, wordt met com-
pacte oproepen niet langer schermvullend weergegeven. Meer hierover in
hoofdstuk 6, Communicatie.

� Met de Apple Pencil kunt u in elk tekstveld schrijven, uw geschreven teksten
worden automatisch omgezet in getypte tekst. Ook tekstbewerken gaat heel
eenvoudig met de pencil: streep een fout door om deze te verwijderen, omcir-
kel woorden om ze te knippen en te plakken.

� Met de optie Beeld in beeld kunt u een video kijken of FaceTime gebruiken ter-
wijl u een andere app gebruikt. Daarvoor verkleint u het videovenster tot een
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miniatuurtje in de hoek van het scherm en open het beginscherm. Start dan de
app die u nodig hebt. U kunt nu het videovenster verplaatsen of de grootte
ervan aanpassen.

� In Berichten kunt u nu de belangrijkste gesprekken boven aan de lijst met
gesprekken vastmaken, zodat u ze gemakkelijk kunt openen. Verder kunt u bin-
nen een groepsgesprek direct binnen een bepaald bericht reageren.

� Kaarten heeft enkele nieuwe opties, zoals zoeken naar oplaadpunten voor
stekkerauto’s en het plannen van een route waarbij rekening wordt gehouden
met oplaadpunten onderweg. Verder zijn Gidsen toegevoegd, waarmee u inte-
ressante plaatsen vindt om te eten, te winkelen en meer. Een andere nieuwe
optie in Kaarten zijn fietspaden en het plannen van fietsroutes. Bij een fiets-
route kunt u zaken zoals hoogteveranderingen, drukke straten en steile heuvels
bekijken. Jammer genoeg zijn fietsroutes en fietspaden voorlopig alleen
beschikbaar voor China en drie steden in Amerika.

� In de app Foto’s kunt u nu uw foto’s in albums en verzamelingen filteren. Of
sorteer uw foto’s van oud naar nieuw of andersom. En als u foto’s en video’s
voorziet van een bijschrift, kunt u ze gemakkelijker terugvinden met de zoek-
functie.

� De app Herinneringen stelt automatisch data, tijden en locaties voor nieuwe
herinneringen voor op basis van eerder gemaakte herinneringen. U kunt ook
herinneringen toewijzen aan mensen met wie u lijsten deelt.

� Siri heeft een andere vormgeving en kan nu ook audioberichten versturen van-
uit de app Berichten.

� Safari houdt een privacyrapport bij voor websites en kan de tekst van een web-
site in zeven verschillende talen vertalen.

Nieuw in iPadOS 14
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� FaceTime herkent wanneer een deelnemer in een groepsgesprek gebarentaal
gebruikt en geeft deze persoon dan groter weer. Een andere verbetering is dat
videobellen nu natuurlijker aanvoelt omdat u oogcontact maakt als u naar het
scherm kijkt in plaats van naar de camera.

� De app Woning kent nu adaptieve verlichting waarmee de lichttemperatuur
gedurende de dag wordt aangepast. Als u mensen in de app Foto’s van een naam
hebt voorzien, dan worden deze mensen herkend door aan de app Woning
toegevoegde videocamera’s en deurbellen.

� Privacy is verder uitgebreid met een instelling waarmee u uw locatie alleen bij
benadering kunt delen met een app. Verder ziet u boven in het scherm een aan-
duiding als een app de microfoon of camera gebruikt.

Verdere verbeteringen en nieuwe functies in de standaardapps komen in de vol-
gende hoofdstukken aan bod. In dit hoofdstuk maakt u eerst kennis met de inter-
face van iOS 14.

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.

Wel of geen thuisknop
Met uitzondering van de nieuwste modellen, is de iPad voorzien van een knop mid-
den onder het scherm, de thuisknop. De thuisknop wordt gebruikt voor allerlei
taken en hierin is een vingerafdrukscanner geïntegreerd voor Touch ID. De nieu-
were modellen hebben een vrijwel randloos scherm waarop geen plaats is voor de
thuisknop. Zonder thuisknop is de besturing wat anders geregeld, net als het ont-
grendelen.

Touch ID of
Face ID

Touch ID gebruikt u op een iPad met een thuisknop, want in de thuisknop zit de
vingerafdrukscanner. U legt voor Touch ID één of meer vingerafdrukken vast en
voortaan kunt u de iPad ontgrendelen door uw vinger op de thuisknop te leggen.

Geen thuisknop, wel Touch ID De nieuwste iPad Air die in september 2020
is geïntroduceerd, heeft geen thuisknop, maar wel Touch ID. De vingerafdruksen-
sor is ingebouwd in de knop bovenop (aan-uitknop).

De iPad Pro (van 2019 en nieuwer) heeft geen thuisknop en dus ook geen scanner
voor vingerafdrukken; deze iPad gebruikt de frontcamera voor Face ID. Bij de confi-
guratie van Face ID houdt u de iPad voor uw gezicht zodanig dat uw gezicht in het
kader past. Dan beweegt u uw hoofd in een cirkelbeweging zodat uw gezicht van
verschillende hoeken wordt opgenomen. Volg de aanwijzingen op het scherm. Is
Face ID eenmaal geconfigureerd, dan kunt u vooraan uw iPad ontgrendelen door
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het apparaat op te pakken en ernaar te kijken – geen hand voor uw gezicht houden,
want dan werkt het niet.

Zowel bij Touch ID als Face ID moet u nog wel een beveiligingscode maken; met
deze code kunt u uw iPad ook ontgrendelen. U hebt deze toegangscode ook nodig
als u de iPad opnieuw start, bijvoorbeeld na het bijwerken van iPadOS of als uw
vingerafdruk of gezicht niet wordt herkend.

Lacht u even naar het vogeltje? Controleer dat bij Instellingen, Face ID
en toegangscode de optie Aandacht vereist voor Face ID is ingeschakeld,
dat is een controle of u wel naar de iPad kijkt en dit is een extra beveiliging.

Bij Instellingen, Touch ID en toegangscode stelt u in waarvoor u Touch ID
wilt gebruiken en u kunt daar ook extra vingerafdrukken vastleggen. Voor Face ID
vindt u vergelijkbare instellingen bij Instellingen, Face ID en toegangscode en
hier kunt u ook een extra gezicht toevoegen.

Vingeroefeningen
U bedient uw iPad met uw vingers en het aanraakscherm. Daarom hier een over-
zicht 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.

Vingeroefeningen
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� 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 of op
de schermknop Gereed 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
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.

Bediening
zonder

thuisknop

De basisbediening blijft gelijk, maar omdat de thuisknop ontbreekt zijn er wel een
paar verschillen. Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm als u op een
ander apparaat de thuisknop zou gebruiken, bijvoorbeeld om terug te keren naar
het beginscherm. U opent de appkiezer met recent geopende apps met een veeg
vanaf de onderrand van het scherm omhoog en stop in het midden van het scherm.

De aan-uitknop of sluimerknop bovenop van de iPad gebruikt u soms ter vervan-
ging van de thuisknop:

� Siri activeren Houd de aan-uitknop even ingedrukt;

� Activeringsknop Druk driemaal op de aan-uitknop om de toegankelijk-
heidsvoorzieningen aan en uit te zetten.

Druk de aan-uitknop tegelijk in met de volumeknop:

� Een schermfoto maken Druk de aan-uitknop samen met de volume-
omhoogknop kort in;

� Toestel uitzetten Houd de aan-uitknop samen met een volumeknop inge-
drukt en sleep daarna de bovenste schuifknop naar rechts;

� Geforceerd opnieuw starten Houd de bovenste volumeknop ingedrukt
en laat los, houd de onderste volumeknop ingedrukt en laat los en houd daarna
de aan-uitknop ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.
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Toegang zonder code Wilt u Siri beschikbaar hebben vanaf het toegangs-
scherm? Dat kan, maar dan kan ook een ander vragen stellen of berichten verstu-
ren met Siri vanaf uw vergrendelde toestel. Dat is niet altijd wenselijk, daarom kunt
u zelf bepalen hoe Siri wordt geactiveerd en of Siri beschikbaar is vanaf het toe-
gangsscherm – dus zonder te ontgrendelen. U doet dat bij Instellingen, Siri en
zoeken. Typ uw toegangscode en regel dan met de schakelaars wat u wel of niet
wilt toestaan vanaf een vergrendeld toestel.

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 u keert 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).

Vingeroefeningen
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De instellingen
voor Siri.

(1) Terugkeren
naar naar Alge-
meen. (2) Bekijk de
geïnstalleerde toet-
senborden en een
toetsenbord toe-
voegen. De schake-
laars zijn ingescha-
keld, behalve de
schakelaar Hoofd-
lettergevoelig.



� 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.

� 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
werken. 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.
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1. Kennismaken met iPadOS 14

U stelt de helder-
heid van het

scherm in met de
schuifregelaar.

Met de sleep-
grepen achter de

items verandert u
de volgorde.

De knop Toevoegen
in drie varianten.

De knop Verwijde-
ren in drie vormen.

Delen (links) en
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.
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