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Contact houden via Skype op de
iPad
In tijden waarin het lastig is om naar bekenden toe te gaan is het des te belangrijker
om contact met elkaar te houden. Dit geldt zowel voor mensen dichtbij als ver weg in
het buitenland. Het is prettig om te weten hoe het met de ander gaat en om de ander
daarbij ook even te kunnen zien.
Bellen met Skype is daarvoor een eenvoudige manier. U kunt uw dierbaren zowel
bellen als een videogesprek met ze voeren. Dit laatste leggen we u hier uit, zodat
iedereen elkaar kan blijven zien en het contact kan worden behouden.
Via Skype belt u gratis via internet naar vrienden en familie over de hele wereld. Als
u belt via Skype kost het niets. Mogelijk verbruikt u wel data als u belt via 3G of 4G
in plaats van via wifi.

Let op!
Het is niet mogelijk om via Skype noodnummers zoals 112 te bellen.

Let op!
In deze handleiding wordt de iPad overdwars gehouden, met de lange zijde
horizontaal. Advies is om uw iPad ook overdwars te houden terwijl u de handelingen
doorwerkt, anders ziet u een iets ander scherm dan in de voorbeelden.

1.1 Skype downloaden en installeren
Voordat u gebruik kunt maken van Skype op uw iPad, moet de app Skype worden
gedownload en geïnstalleerd. Als de app Skype al op uw iPad staat, gaat u direct
verder naar de volgende paragraaf.
Het downloaden en installeren van apps op uw iPad gaat via de App Store:

Tik op
Deze app kan bij u op een
andere plaats staan.
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Tik op

Typ: skype
Tik op

U ziet de zoekresultaten. U gaat de app Skype voor iPad downloaden:
Tik bij

op

Nu moet u het wachtwoord van uw Apple ID invullen. Een Apple ID heeft u nodig om
apps te installeren op uw iPad. U heeft deze ingevoerd tijdens het in gebruik nemen
van uw iPad.
Tik op
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HELP! Ik heb geen Apple ID
Heeft u tijdens het in gebruik nemen van uw iPad geen Apple ID ingevoerd, dan kunt
u dat alsnog doen. Volg daarvoor de instructies in de schermen.
Heeft u nog geen Apple ID, dan kunt u deze eerst aanmaken via de webpagina
https://appleid.apple.com en ‘Maak je Apple ID aan’.
Typ uw wachtwoord
Tik op

U ziet

:

Dit betekent dat de app wordt
geïnstalleerd.
Na enige tijd is de app
geïnstalleerd op uw iPad.
Om Skype direct te openen:

Tik op

U ziet het welkomstscherm
van Skype:
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1.2 Aanmelden bij Skype
U kunt zich bij Skype aanmelden met uw Microsoft-account. Een Microsoft-account
bestaat uit een gratis e-mailadres dat eindigt op @hotmail.com, @hotmail.nl,
@outlook.com of @live.nl en een wachtwoord.

HELP! Ik heb geen Microsoft-account
Als u geen Microsoft-account heeft, kunt u er een aanmaken via de webpagina
https://signup.live.com
Tik op

Typ uw e-mailadres
Tik op

Typ uw wachtwoord
Tik op
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U kiest een thema voor de
weergave. Het thema dat in
deze handleiding wordt
gebruikt, is al geselecteerd:
Tik op

Als u zich nog niet eerder bij
Skype heeft aangemeld, ziet
u enkele schermen waar u
instellingen kunt aanpassen,
zoals een foto toevoegen aan
uw profiel. Dat slaat u over:
Tik op
Deze stap slaat u ook over:
Tik op

Onder in het scherm:
Tik op
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Om Skype te kunnen gebruiken, heeft de app toegang tot de microfoon en camera
nodig:
Tik op

Tik op

Skype wil u ook berichten kunnen sturen. Dat kunt u desgewenst niet toestaan:
Tik op

U ziet het beginscherm van
Skype:
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1.3 Een geluidstest doen
Voordat u een echt videogesprek gaat voeren, kunt u een geluidstest doen:

Tik op
Tik op

U kunt de geluidstest direct
starten:

Tik op
U test het geluid van de microfoon en luidsprekers. U hoort eerst een korte uitleg.
Vervolgens klinkt een pieptoon.
Luister naar de stem
en wacht op de
pieptoon
Spreek een korte zin in
Na enige ogenblikken hoort u
uw eigen stem terug.
Luister naar uw eigen
stem
Hoort u uw eigen stem niet
terug, controleer dan het
volume van uw iPad.
Na de geluidstest gaat u automatisch weer terug naar het vorige scherm.

1.4 Een contactpersoon zoeken
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u een contactpersonen zoekt zodat u
vervolgens via Skype contact kunt maken met deze persoon.
U zoekt de contactpersoon op aan de hand van zijn e-mailadres, Skype-naam of
naam. Gebruik van een e-mailadres is het makkelijkste. Het zoeken op voor- en
achternaam is lastiger. U weet dan vaak niet wie de juiste persoon is.
© 2020 Visual Steps B.V. Dit is een gratis handleiding ter beschikking gesteld door Visual Steps.

7

8

Contact houden met Skype op de iPad

Het zoeken van een contactpersoon gaat als volgt:
Tik op het zoekvak

Typ het e-mailadres
van uw contactpersoon (of de Skypenaam of naam)
Zodra u typt, begint Skype
voor u te zoeken.
Als u de contactpersoon ziet:
Tik op uw
contactpersoon

HELP! Ik zie mijn contactpersoon niet
Als uw contactpersoon op het moment dat u hem zoekt niet is aangemeld bij Skype,
ziet u hem niet bij de zoekresultaten. U kunt hem dan uitnodigen via

.
Een andere optie is om vooraf (bijvoorbeeld via de huistelefoon of mobiele telefoon)
af te spreken om op een bepaalde tijd een videogesprek te voeren. Zo weet u zeker
dat uw contactpersoon Skype gebruikt als u wilt videobellen.
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U ziet de gegevens van uw
contactpersoon rechts op het
scherm:
Tip: als u al contactpersonen
in uw Microsoft-account heeft
opgeslagen of op uw iPad
heeft, ziet u deze als u op

en

tikt.

1.5 Een videogesprek voeren
Als u een contactpersoon heeft gevonden die aangemeld is bij Skype op een tablet,
smartphone of computer, kunt u samen een videogesprek voeren. U start op deze
manier een videogesprek:
Tik op

U hoort een beltoon overgaan
tot iemand aan de andere
kant opneemt:
U ziet het beeld van uw eigen
webcam:
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Als de verbinding tot stand is gekomen, kunt u een gesprek voeren:
Voer het gesprek
Tijdens het gesprek
verdwijnen de knoppen onder
op het scherm:

U maakt de knoppen onder
op het scherm weer
zichtbaar:
Tik op het scherm

De knoppen hebben de volgende functie:
Geluid van de microfoon en luidspreker instellen.

Video uitschakelen en het gesprek vervolgen via alleen een
geluidsverbinding.
Gesprek beëindigen.

Foto van het gespreksscherm maken.
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Personen toevoegen aan het gesprek en zo een gesprek met meerdere
personen tegelijk voeren.
Tegelijkertijd met het bellen een chatgesprek voeren.
Meer opties bekijken.
Als u het gesprek wilt
beëindigen:

Tik op

1.6 Een oproep voor een videogesprek ontvangen
Als u zelf een oproep krijgt voor een videogesprek ziet u dit scherm:

U tikt op
als u
het videogesprek wilt voeren:

U tikt op
als u
het gesprek wilt weigeren:
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1.7 Afmelden bij Skype
Wanneer u de app Skype verlaat, blijft u aangemeld en kunt u nog steeds een
oproep voor een gesprek ontvangen. Als u dat niet wilt, meldt u zich op deze manier
af:

Tik op
Tik op uw initialen,

bijvoorbeeld
Tik op

Er wordt gevraagd of u de
instellingen op dit apparaat
wilt laten onthouden:
Als u de enige persoon bent
die de iPad gebruikt of de
iPad alleen door u en uw
familieleden wordt gebruikt,
kunt u kiezen voor ja:
Tik op de gewenste
keuze

U ziet weer het aanmeldscherm. Dit scherm kunt u sluiten:
Ga terug naar het beginscherm van uw iPad
In deze handleiding werd uitgelegd hoe u Skype installeert en gebruikt op uw iPad.
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