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2. Werken met apps 
 

 
In iOS 9 is er niet alleen een aantal apps gewijzigd. Ook de manier waarop u wisselt 
tussen apps is vernieuwd. Wanneer u bijvoorbeeld via een link in een e-mail of app 
een andere app opent, keert u via een knopje linksboven in het scherm snel terug 
naar de vorige app. Met Slide Over opent u een tweede app op een deel van uw 
scherm, terwijl de eerste app gedimd wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld snel even uw e-
mail controleren, en daarna weer terugkeren naar de eerste app. Met Split View kunt 
u zelfs twee apps naast elkaar gebruiken. Beeld-in-beeld maakt het mogelijk om een 
video te bekijken terwijl u een website bekijkt of een eBook leest. 
 
De app Notities is meer geworden dan alleen een kladblok. U kunt nu tekst 
opmaken, checklijsten maken en afvinken, foto’s toevoegen en zelfs tekenen op uw 
notitie. Een andere handige toevoeging aan iOS 9 is PDF ondersteuning. Het is nu 
mogelijk om foto’s en webpagina’s op te slaan als PDF. Deze kunt u openen via de 
app iBooks. 
 
Ook de zoekfunctie Spotlight is in iOS 9 veranderd. U zoekt niet meer alleen op uw 
iPad, maar krijgt nu ook suggesties voor webpagina’s, iTunes, de App Store, 
aanvangstijden van films, locaties in de buurt en andere informatie. De automatische 
assistent Siri werkt in iOS 9 nauw samen met Spotlight. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
 snel teruggaan naar de vorige app; 
 snel wisselen tussen apps met de vernieuwde appkiezer; 
 Slide Over en Split View gebruiken; 
 Beeld-in-beeld gebruiken; 
 de nieuwe mogelijkheden van de app Notities gebruiken; 
 het toetsenbord gebruiken als trackpad; 
 de app Kaarten gebruiken; 
 sneller foto’s selecteren door te slepen; 
 foto’s toevoegen aan een notitie; 
 foto’s opslaan als PDF in iBooks; 
 webpagina opslaan als PDF in iBooks; 
 PDF verwijderen uit iBooks; 
 URL toevoegen aan notitie; 
 favorieten opslaan in mappen; 
 favoriet toevoegen aan beginscherm; 
 zoeken met Spotlight; 
 Siri gebruiken; 
 iCloud Drive. 
 

 Let op! 
In dit hoofdstuk wordt er van uitgegaan dat u bent ingelogd bij iCloud. In het vorige 
hoofdstuk heeft u gelezen hoe u dat doet. 
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2.1 Snel terug naar de vorige app 
 
Via een hyperlink in een e-mail of een app opent u snel de bijbehorende webpagina 
in Safari. Alleen dan moest u daarna een paar handelingen doen om weer terug te 
komen in die e-mail of app. Daar is nu verandering in gekomen. In dit voorbeeld is er 
een link ontvangen in een e-mail: 
 

 Tik op de hyperlink 
 

 
De website wordt geopend in Safari. Zo gaat u snel weer terug naar de e-mail: 
 

 Tik op 
 

 

 
U ziet weer de e-mail in Mail. 
 

 Druk op de thuisknop  
 
 
2.2 Snel wisselen tussen apps 
 
Als er meerdere apps geopend zijn, gebruikt u de appkiezer om snel naar de 
gewenste app te gaan. Deze appkiezer is in een nieuw jasje gestoken, en er is een 
nieuw gebaar waarmee u de appkiezer opent op de iPad. U opent eerst enkele apps: 
 

 Tik op  
 

 Druk op de thuisknop  
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 Tik op  
 

 Druk op de thuisknop  
 

 Tik op  
 

 Veeg met vier of vijf 
vingers tegelijk 
omhoog over het 
scherm 

 

 
De appkiezer wordt geopend. 
 

 Tip 
Naar appkiezer met thuisknop 
De appkiezer kan ook nog steeds geopend worden door twee keer snel achter 
elkaar op de thuisknop te drukken. 
 
Zo bladert u door de geopende apps: 
 

 Veeg van links naar 
rechts over het 
scherm 

 
De apps bewegen over elkaar 
heen. 
 
U kunt naar een app gaan 
door erop te tikken. Dat hoeft 
u nu niet te doen. 
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Het beginscherm is altijd de 
laatste app aan de 
rechterkant: 
 

 Veeg van rechts naar 
links over het scherm 

 

 
Zo sluit u een app die u niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld de app Klok: 
 

 Veeg van links naar 
rechts over het 
scherm 

 
U ziet de app Klok: 
 

 Sleep de app Klok 
omhoog 

 
De app wordt gesloten en 
verdwijnt. 
 

 Sluit ook de andere 
apps 

 

 Druk op de thuisknop  
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2.3 Slide Over 
 
Met de nieuwe functie Slide Over opent u een tweede app in een smal paneel aan de 
rechterkant van uw scherm. De andere app wordt gedimd en blijft wachten, zodat u 
er snel naar over kunt schakelen. Dat is handig als u bijvoorbeeld aan het surfen 
bent en even uw e-mail wilt controleren.  
 

 Let op! 
Slide Over werkt alleen op de iPad Air 2, iPad Air Pro, iPad Air, iPad mini 4, 3 en 2 
en nieuwere typen iPads. 
 
Voor de beste weergave van Slide Over houdt u de iPad in de liggende stand: 
 

 Kantel, indien nodig, de iPad 
 

 Tik op  
 

 Veeg van rechts naar 
links vanaf de 
rechterkant van het 
scherm 

 
De app Safari wordt gedimd 
en is niet meer actief.  
 
Als u Slide Over eerder 
gebruikt heeft op uw iPad, 
ziet u de app die het laatst in 
Slide Over werd gebruikt. In 
dit voorbeeld is dat de app 
Agenda: 

 
Als u Slide Over voor het eerst, of voor het eerst na lange tijd weer gebruikt, moet u 
kiezen welke app u standaard voor Slide Over wilt gebruiken. 
 

 Sleep, indien nodig, 
de lijst omhoog of 
omlaag 

 
 Tik op de gewenste 

app, bijvoorbeeld 
Agenda 
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