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1. De iPad 
 
 

 
Sinds de introductie van de eerste iPad in 2010 zijn er wereldwijd miljoenen 
exemplaren verkocht. Daarmee is de iPad een van de best verkopende tablets ter 
wereld. Inmiddels zijn diverse typen verschenen, maar alle iPads werken op 
dezelfde manier. 
 
De populariteit van de iPad is niet verwonderlijk. Het is een eenvoudig te bedienen 
apparaat, waarmee u ontzettend veel kunt doen. Niet alleen internetten en e-mailen, 
maar ook uw agenda bijhouden, spelletjes spelen, foto’s en video’s maken en 
bekijken en boeken, kranten of tijdschriften lezen. Dit doet u met behulp van apps. 
Dit zijn de programma’s die op de iPad staan. Naast de standaard apps die op uw 
iPad staan, kunt u vele (gratis en betaalde) apps toevoegen via de App Store. Dit is 
de webwinkel met alle apps. 
 
In dit hoofdstuk maakt u kort kennis met uw iPad. In de volgende hoofdstukken 
wordt dieper ingegaan in de diverse apps, onderdelen en functies van de iPad. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• de iPad aanzetten of uit de sluimerstand halen; 
• enkele basishandelingen en schermen kennen; 
• de iPad in de sluimerstand zetten of uitzetten. 
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1.1 De iPad aanzetten of uit de sluimerstand halen 
 
De iPad kan uitstaan of vergrendeld zijn. Als uw iPad uitstaat, zet u hem op deze 
wijze aan: 
 

 Houd de bovenste 
knop ingedrukt tot het 
Apple-logo in beeld 
verschijnt 

 
 
Als de iPad al aanstond, ziet u niet het Apple-logo. De iPad is dan waarschijnlijk 
vergrendeld. Dit wordt de sluimerstand genoemd. U ziet het toegangsscherm. 
 
Er zijn verschillende manieren om de iPad te ontgrendelen, afhankelijk van het type 
iPad dat u heeft.  
 
Ontgrendelen met een toegangscode 
 
U ontgrendelt een iPad die is vergrendeld met een toegangscode als volgt: 
 
Als u een model iPad heeft 
met een thuisknop: 
 

 Druk op de thuisknop 

  

 
 
Of als u een model iPad heeft zonder thuisknop: 
 

 Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm 
 

 Voer de toegangscode in 
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Ontgrendelen met Touch ID 
 
Als u de iPad met Touch ID heeft vergrendeld, ontgrendelt u het apparaat met uw 
vingerafdruk: 
 
Als u een model iPad heeft 
met een thuisknop: 
 

 Druk op de thuisknop 

   
 
Of als u een model iPad heeft zonder thuisknop: 
 

 Houd uw vinger op de 
bovenste knop/Touch 
ID-knop 

 
 
Ontgrendelen met Face ID 
 
Als u de iPad met Face ID heeft vergrendeld, ontgrendelt u het apparaat met uw 
gezicht: 
 

 Tik op het scherm 
 
U ziet een hangslot: 
 

 Kijk naar uw iPad 
 
Het hangslot verandert.  
 

 Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm 
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U ziet het beginscherm met 
de gekleurde appsymbolen: 
 
Let op: mogelijk ziet u een 
andere achtergrond op het 
scherm van uw iPad. Dit 
maakt voor de uit te voeren 
stappen niets uit. 

 
 

 HELP! Mijn iPad is vergrendeld 
Als u de iPad even niet gebruikt, kan deze automatisch vergrendelen. Dit gebeurt 
standaard na ongeveer twee minuten. U kunt de iPad dan ontgrendelen zoals u op 
de vorige pagina’s heeft geleerd. 
 
 
1.2 Enkele basishandelingen en schermen leren kennen 
 
De iPad is erg eenvoudig te bedienen. In deze paragraaf oefent u enkele 
basishandelingen en aanraakbewegingen. Haal, indien nodig, eerst de iPad uit de 
sluimerstand: 
 

 Ontgrendel uw iPad 
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U ziet het beginscherm van uw iPad. U opent de app Instellingen. Dat doet u met een 
tikbeweging: 
 

 Tik op  
 
 

 
 
Een andere veelgebruikte handeling is slepen. Dit doet u ook met uw wijsvinger. 
Hierbij maakt u een vegende beweging over het scherm: 
 

 Plaats uw vinger 
halverwege aan de 
linkerkant van het 
scherm en maak een 
vegende beweging 
omhoog 
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De linkerkant van het scherm 
beweegt omhoog en u ziet de 
onderdelen onder in de lijst: 
 
Op dezelfde wijze sleept u 
omlaag. U kunt het slepen in 
dit scherm ook aan de 
rechterkant van het scherm 
toepassen. 

 
 
Slepen is ook mogelijk vanaf de randen van de iPad. Probeert u dat maar eens: 
 

 Veeg vanaf de 
bovenkant van het 
scherm omlaag 

 
Het Berichtencentrum wordt 
geopend. Hier kunnen ook 
meldingen worden getoond.  
 
Als u nu van rechts naar links 
over het scherm veegt, opent 
de camera. Dit hoeft u nu niet 
te doen. 

 



Hoofdstuk 1 De iPad 23 

©2020 Visual StepsTM, www.visualsteps.nl. Dit is het inkijkexemplaar van de Visual Steps-titel 
iPad voor senioren met iPadOS 14 en hoger – 978 90 5905 456 1 

U sluit het Berichtencentrum weer: 
 

 Veeg vanaf de 
onderkant van het 
scherm omhoog 

 
U ziet weer de app 
Instellingen: 
 
 

 
 
Als u weer terug wilt naar het beginscherm: 
 

 Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm (alle modellen) of druk 

op de thuisknop  (modellen met een thuisknop) 
 
U ziet het beginscherm: 
 
Er is nog een tweede pagina: 
 

 Veeg van rechts naar 
links over het scherm 
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De tweede pagina wordt 
getoond. Hier ziet u nog meer  
apps: 
 
U gaat weer terug naar de 
beginpagina: 
 

 Veeg van links naar 
rechts over het 
scherm 

 
 

 
 
U ziet weer het beginscherm. U kunt vanaf het beginscherm ook van links naar 
rechts vegen: 
 

 Veeg van links naar 
rechts over het 
scherm 

 
De Vandaag-weergave wordt 
getoond. Hierin ziet u allerlei 
widgets:  
 
Widgets geven snel toegang 
tot informatie, zoals 
afspraken in de agenda, het 
weer of het nieuws: 

 
 




