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1. Praktische informatie 
Dankzij de Stad Antwerpen dienst e-inclusie krijgt elk Huis van het Kind in Antwerpen een iPad om te 

gebruiken in haar verschillende werkingen. Op die manier willen we digitale oefenkansen stimuleren en 

ouders zoveel mogelijk digitaal versterken.  

Bij vragen kan u steeds terecht via onderstaande contactgegevens. 

Veel digitaal plezier toegewenst! 

1.1 Clusters 
De Huizen zijn opgedeeld in 3 digitale clusters. Elke cluster heeft zijn eigen Apple ID en al de iPads van 

die cluster zijn gekoppeld aan elkaar. Dit heeft als voordeel dat updates gemakkelijker georganiseerd 

kunnen worden en dat nieuwe apps vanop afstand geïnstalleerd kunnen worden. Wanneer er op een 

iPad in jouw cluster dus een nieuwe app wordt geïnstalleerd, komt dit op alle iPads in jouw cluster. Zo 

kunnen jullie ook elkaar inspireren en verder helpen in het vinden van goede nieuwe digitale tools.  

Maak je geen zorgen: bij het verwijderen van een app zal dit enkel op het toestel zelf gebeuren en dus 

niet op de andere devices in de cluster. 

De verdeling ziet er als volgt uit. 

Cluster 1 

o Deurne- Noord 
o Deurne-Zuid 
o Borgerhout 
o Borgerhout extramuros 

 
Cluster 2 

o Bezali 
o Ekeren 
o Luchtbal 
o Merksem 
o Pothoek  
o De Wijk 
 
Cluster 3 
o Centrum 
o Linkeroever 
o Zuid 
o Berchem intramuros 
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o Kiel  
o Hoboken 
o Wilrijk 
 

1.2 Contactgegevens 
 

Inhoudelijke vragen en ondersteuning: 

Vormingplus Regio Antwerpen 

 Klokstraat 12, 2600 Antwerpen 

 e.inclusie@vormingplusantwerpen.be 

www.digiburger.be 
 

Team E-Inclusie  

Annelies Santens : 0470/10.60.70 

Marijntje Broeckx : 0470/10.60.82 

Sokayna El Mkarraf: 0470/10.60.64 

Elise De Groot: 0470/10.60.61 

Lies Jaeken: 0470/10.60.63 

 

Bij diefstal of administratieve vragen 

Stad Antwerpen 

Contactpersoon dienst e-inclusie 

Joke Van Dyck 

0487 30 88 52 |  03 338 36 08 

e-inclusie@antwerpen.be 

 

Technische vragen: 

Niet-stedelijke medewerkers:  

Stuur een mail naar servicedesk@digipolis.be met als onderwerp storing of defect (afhankelijk van wat 

het is) + apparaat (IPAD: serienummer XXXXXX) 

In cc: huizenvanhetkind@antwerpen.be (dit is zeer belangrijk anders sluit Digipolis het ticket af zonder 

te behandelen) 

In het mailtje omschrijf je het probleem zo goed mogelijk.  

Digipolis zal zo snel mogelijk aan de slag gaan met je probleem. Volg de instructies in de mail. En 

antwoord op hun vragen voor bijkomende info.   

Als het probleem is opgelost wordt het ticket afgesloten en wordt er gevraagd om de service van 

Digipolis te beoordelen.  

Stedelijke medewerkers 

Ticket aanmaken het medewerkersportaal. De werkwijze is gekend bij de medewerkers.  

 

1.3  Algemeen 
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Op elke iPad kan je een uitgebreide handleiding van Apple zelf downloaden. Mocht je dus niet 

voldoende informatie terugvinden in dit document, kan je daar steeds terecht. Alle informatie over de 

iPad is overzichtelijk bij elkaar gebracht in de book store en is gratis te downloaden. 

STAP 1: Klik op   boeken en dan op ‘Lees ik nu’. 

STAP 2: Selecteer ‘User Guides’ (bij Populair) en download of ‘lees ik nu’ de user guide (Dutch) ‘iPad 

Starter Guide IOS 11’. 

 

1.4  Onderdelen en functies van de iPad 

 

 

 

 

 

1.5  iPad verbinden met wifi-internet 

 

STAP 1: Ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Wifi’. 

STAP 2: Schakel wifi in met de slider zodat het groen wordt. Na enkele seconden verschijnt een lijst 

met beschikbare wifinetwerken. 

STAP 3: Selecteer het wifinetwerk van jouw Huis en voer het wachtwoord in. 

 

De aan- en 

uitknop 
Microfoon 

Camera 

Volume 

knoppen 

geluid 

harder of 

zachter 

zetten 

Hoofdtelefoon 

aansluiting 

Poort voor 

de oplader 

Luidsprekers 

Thuisknop: via deze knop 

ontgrendel je de iPad. 

Deze knop gebruik je het 

vaakst: om terug naar je 

thuisscherm te gaan. 

Dock: dit is de 

‘taakbalk’ met 

jou meest 

gebruikte en 

belangrijkste 

apps. Je kan dit 

aanpassen 

naargelang je 

gebruik. 

Multi-Touch 

scherm: veeg naar 

links/rechts, 

boven/onder 

Thuisscherm: hoofdscherm 

met apps 

Statusbar: hier zie je het uur, 

datum, het accu percentage  

‘Selfiecamera’ 
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1.6  Control centre openen 

 
Als je van de rechterbovenhoek traag naar beneden veegt, komt onderstaand scherm tevoorschijn. Dit 

is een snelle manier om een aantal functies als wifi, bluetooth, vliegtuigmodus, … te raadplegen zonder 

eerst naar ‘instellingen’ te gaan. 

 

 

1.7  iPad beveiligen met een wachtwoord 

 
Door je iPad te beveiligen met een wachtwoord voorkom je dat zomaar iedereen de iPad kan gebruiken.  

STAP 1: Ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Touch ID en toegangscode’ 

STAP 2: Kies ‘zet code aan’ en voer een persoonlijke code in en bevestig deze. 

STAP 3: Klik op ‘Wijzig toegangscode’ indien je het wachtwoord wil veranderen. 

Opgelet! Onthoud je wachtwoord goed! 

 

1.8  Achtergrond iPad instellen of wijzigen 

 
Er zijn 2 manieren om een nieuwe achtergrond van je iPad in te stellen. Je kunt een afbeelding gebruiken 

voor: 

1. Het toegangsscherm (schermbeveiliging of ontgrendelscherm) 

2. De achtergrond op je thuisscherm 

Je kan natuurlijk ook dezelfde afbeelding voor de 2 gebruiken. 

‘Niet storen’ - modus 

Timer functie 

Vliegtuigmodus, wifi 

en bluetooth 

Zaklamp 
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STAP 1: Ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Achtergrond’. 

STAP 2: Klik op ‘Kies een nieuwe achtergrond’ en selecteer uit de lijst met afbeeldingen een foto. 

STAP 3: Kies vervolgens of je deze afbeelding wil toepassen voor het ‘toegangscentrum’, ‘het 

begincentrum’ of ‘beide’. 

 

1.9  Je apps ordenen op je startscherm 

 
Het startscherm of beginscherm is wat je te zien krijgt bij het aanzetten van je iPad en als je op de 

‘Home’ knop drukt. Het is dus belangrijk om het goed en gebruiksvriendelijk in te stellen.  

STAP 1: Je kan apps gemakkelijk van plaats veranderen door je vinger 5 seconden ingedrukt op de 

app te houden tot de app begint te ‘dansen’. Sleep de app naar de gewenste plaats (blijf je vinger op 

het scherm houden). 

Of je kan dit ook doen door 2 seconden op de app te duwen tot er een ‘snelmenu’ verschijnt en op 

‘rangschik apps opnieuw’ te klikken. 

STAP 2: Als je klaar bent met het verplaatsen van de app druk je 1 x kort op de home-knop. 

STAP 3: Wil je graag een app verwijderen? Houd dan opnieuw de gewenste app 5 seconden 

ingedrukt totdat ze beginnen ‘dansen’ en klik op het kruisje boven de app. Klik opnieuw op de home-

knop. 

 

1.10  Apps in mappen plaatsen 

 
Wil je graag het overzicht bewaren op je beginscherm en apps groeperen in mappen? Op je iPad kan je 

eenvoudig mappen aanmaken en daar apps aan toevoegen. 

STAP 1: Houd je vinger op de app die je in een map wil zetten en houd deze 5 seconden ingedrukt 

tot als het logo begint te ‘dansen’.  

STAP 2: Sleep de app boven een andere app die je mee in de map wil zetten. Er verschijnt een map 

waar je de 2 apps in kan zetten.  

STAP 3: Als je klaar bent met het verplaatsen van de apps druk je 1 x kort op de home-knop. 

STAP 4: Wil je nog graag andere apps toevoegen aan de map? Houd de gewenste app opnieuw 2 

seconden ingedrukt en sleep het boven de map. Deze worden automatisch toegevoegd. 

STAP 5: Wil je een app uit de map halen? Dan kan dit door de app ingedrukt te houden en uit de 

map naar het startscherm te slepen. Als alle apps uit de map verwijderd zijn, verdwijnt de map. 

STAP 6: De naam van de map kan je bewerken. Open de map en druk 2 seconden op de naam van 

de map bovenaan. Je kan deze nu een andere naam geven. 
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2 Tips & Tricks  

2.1 Taal toetsenbord aanpassen 

 
Krijg je regelmatig anderstalige ouders in je Huis en wil je graag het toetsenbord omzetten naar bv. 

Arabisch? Dit kan eenvoudig. 

STAP 1: Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > Toetsenborden 

STAP 2: Voeg toetsenbord toe > Selecteer de talen die je wil gebruiken 

STAP 3: Wanneer je nu je toetsenbord gebruikt, verschijnt er onderaan links van de spatiebalk een 

‘wereldbol’. Telkens je hierop klikt, verandert de taal naar een van je ingestelde toetsenbordtalen. Je 

kan dus eenvoudig switchen tussen de verschillende talen door tekens op het ‘wereldbolletje’ te klikken. 

Door lang te duwen op het ‘wereldbolletje’ verschijnt een lijst met al je toetsenbordtalen. 

 

2.1  De zoekfunctie 

 
Via de zoekfunctie kan je snel de gewenste informatie terugvinden.  

STAP 1: Zet je vinger op het midden van je scherm en veeg naar beneden. Onderstaand scherm 

verschijnt.  

 

STAP 2: Typ vervolgens in de zoekbalk de app of informatie die je wil opzoeken. 
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2.2 Vraag het aan Siri 

 
Houd de thuisknop lang ingedrukt en vertel wat je wilt bv: “Wat voor weer wordt het morgen in 

Antwerpen?” Siri luistert tot je de knop weer loslaat. Je kan ook altijd ‘Hé Siri’ zeggen, zonder op de 

knop te drukken. 

 

2.3 De levensduur van de accu 

 
Gebruik onderstaande tips om de batterij van je iPad zo lang mogelijk te laten meegaan.  

TIP 1: Gebruik de tablet niet tijdens het opladen. 

TIP 2: Zet de tablet uit als je deze niet gebruikt voor een langere periode. 

TIP 3: Regelmatig gedeeltelijk opladen is beter dan helemaal van 0% opladen. Probeer af en toe 

(ongeveer 1 keer per maand) de iPad eens helemaal leeg te laten en opnieuw op te laden. 

TIP 4: Leg je tablet niet weg op zonnige plekken. Hierdoor kan er immers oververhitting ontstaan (zie 

ook 3.9). 

 

2.4 Updates 

 
Het updaten van je iOS-apparaat is heel belangrijk. Toch vergeten we dit vaak of weten we niet dat er 

een update is. Vergeet je vaak je iPad up te daten? Schakel dan je automatische updates in. 

TIP 1: Ga dan naar ‘Instellingen > Algemeen > ‘Software-update’ > Zet de optie ‘Automatische updates’ 

aan zodat het op groen staat. 

 

2.5 Maak je iPad sneller 

 
Na een tijdje zal je iPad waarschijnlijk wat trager worden. Je hoeft hiervoor zeker geen nieuwe te kopen. 

Met een paar handige tips zal je iPad alvast weer wat sneller gaan werken. 

TIP 1: Start je iPad opnieuw op.  

Zet het scherm aan en druk op de aan/uit –knop in de rechterbovenhoek van de iPad. Houd de knop 

ingedrukt totdat de tekst ‘zet uit’ verschijnt. Veeg naar rechts om hem uit te zetten. Wacht een paar 

seconden en zet de iPad vervolgens weer aan door op dezelfde aan/uit- knop te drukken.  

TIP 2: Sluit al je openstaande schermen 

Veeg van onder naar boven op je iPad tot alle openstaande schermen verschijnen. Sluit ze vervolgens 

door ze naar boven te vegen. 

Heeft dit niet het gewenste effect? Probeer dan onderstaande tips. 
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TIP 3: Wis tijdelijke appgegevens 

Apps die je veelgebruikt verzamelen soms data die op je iPad zelf achterblijft. Deze data kan na een 

tijdje veel ruimte in beslag nemen. Hierdoor zal de app en de iPad vertragen. Je kan deze data op 2 

manieren wissen waardoor je iPad terug sneller zal werken. 

STAP 1: Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > iPad-opslag > schakel ‘Ruim apps op’ in 

STAP 2: Indien stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kan je ook per app gegevens wissen. 

Ga opnieuw naar ‘Instellingen > Algemeen > iPad-opslag’. Selecteer steeds de apps die je 

veelgebruikt en klik op ‘Ruim op’. Je iPad verwijdert nu de app, maar geen stress de belangrijkste 

appgegevens blijven onthouden. Kies na het verwijderen voor installeer app opnieuw. Doe dit 

voor alle apps die traag werken. 

! De app zal enkel verwijderd worden op jouw iPad en niet op de andere iPads in de Cluster.  

TIP 4: Verwijder een aantal apps en foto’s 

Wanneer het geheugen van je iPad (bijna) vol is, wordt het trager. Een gemakkelijke manier om je iPad 

dus sneller te maken is om apps en bestanden die je toch niet meer gebruikt te verwijderen.  

STAP 1: Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > iPad-opslag’ om te zien hoeveel GB er nog 

beschikbaar is en hoeveel al in gebruik. Verwijder apps die je niet nodig hebt en die veel ruimte 

innemen. Klik op de app die je wil verwijderen en ‘Verwijder app’. 

! De app zal enkel verwijderd worden op jouw iPad en niet op de andere iPads in de Cluster.  

STAP 2: Bekijk je foto’s en video’s en verwijder diegenen die je niet meer nodig hebt. Indien je de 

foto’s niet wil wissen, maar toch ruimte wil vrijmaken op je apparaat kan je deze ook steeds 

opslaan in de cloud. Ga naar ‘Instellingen > Klik bovenaan op je gebruikersnaam > ‘iCloud’ en vink 

alles aan (groen) wat je online in de Cloud wil bewaren. 

Onder iCloud > ‘Beheer opslag’ vind je een overzicht terug. 

TIP 5: Verwijder tijdelijke internetgegevens 

Wanneer je dingen opzoekt op het internet, onthoudt je internetbrowser je geschiedenis en cookies. 

Het verwijderen van deze data helpt om de snelheid te verbeteren. Doe dit op regelmatige basis. 

STAP 1: Ga naar ‘Instellingen > Safari’, scrol naar beneden en selecteer ‘Wis geschiedenis en 

websitedata > wis’. 

STAP 2: Ga naar ‘Instellingen > Safari > Geavanceerd > Websitedata’ en klik op ‘Verwijder alle 

websitedata’. 

TIP 6: Zet notificaties uit.  

Wanneer je een nieuwe app installeert, wordt vaak gevraagd of de app notificaties mag sturen. Voor 

sommige apps kan dit handig zijn, maar voor anderen is dit niet echt nodig. Daarnaast kan het je iPad 

vertragen.  

Ga naar ‘Instellingen > Berichtgeving’. Per app kan je nu selecteren of en hoe je notificaties krijgt. 

TIP 7: Schakel het verversen van apps op de achtergrond uit.  
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Terwijl je apps gebruikt via wifi of 3G/4G, verversen apps op de achtergrond hun informatie. Dit is 

handig, maar vraagt wel veel geheugen waardoor je iPad trager begint te werken. Via de instellingen 

kan je dit uitschakelen voor enkele of voor alle apps.  

Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond’. 

TIP 8: Zet visuele effecten uit. 

iPads vanaf besturingssysteem IOS 9 hebben mogelijks een aantal visuele effecten die je iPad kunnen 

vertragen.  

STAP 1: Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid en zet de functie ‘Maak minder 

doorzichtig’ aan (zodat het groen ziet) 

STAP 2: Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid en zet de functie ‘Verminder 

beweging’ aan (zodat het groen ziet) 

 

2.6 iPad schoonmaken  

 
iPads zijn een grote bron van bacteriën. Zorg er dus voor dat deze geregeld worden schoongemaakt.  

TIP 1: Om het scherm zonder krassen schoon te maken, gebruikt u best een zacht doekje (bv.: 

microvezeldoekjes of een brillendoekje). Maak dit vochtig met een beetje water en veeg voorzichtig 

over het scherm. Gebruik geen vochtige doekjes met allesreiniger of wc-reiniger die kunnen de iPad 

beschadigen.  

TIP 2: Voor een intensievere reiniging zijn er speciale sprays. Kijk goed of het geschikt is voor tablets. 

Spuit het middel eerst op een doekje en poets er daarna het apparaat pas mee. 

TIP 3: Kijk uit dat het vocht niet in de openingen van het apparaat terecht komt 

TIP 4: Het hoesje wordt vaak het vuilst. Haal dit er ook op regelmatige basis af en maak het schoon 

met een sopje of een ander middel, afhankelijk van het materiaal. 

 

2.7 Ruimte iPad opschonen 

 
Een iPad heeft een vast aantal GB aan opslagruimte. Daarom zal het soms nodig zijn om ruimte vrij te 

maken.  

TIP 1: Via ‘Instellingen’ > Algemeen > ‘iPad-opslag’ kan je overzichtelijk zien hoeveel ruimte elk 

onderdeel inneemt op je iPad. 

TIP 2: Veel apps die je installeert gebruik je amper. Klik in iTunes op apps en sorteer op grootte. Apps 

die veel ruimte in beslag nemen en die je niet meer gebruikt kan je verwijderen. 

TIP 3: Foto’s nemen veel ruimte in op je iPad. Maak hier dus af en toe eens een selectie in of zet ze 

over op je computer. 
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2.8 iPad kindvriendelijk maken 

 
In de huizen van het Kind zullen zowel de ouders als de kinderen de iPad gebruiken. Uiteraard wil je de 

kinderen beschermen tegen aanstootgevende inhoud of toegang tot bepaalde diensten ontzeggen. 

Via de instellingen van de iPad kan je dit eenvoudig doen. 

Stap 1: Schermtijd 

Ga naar ‘Instellingen > Schermtijd > Schakel ‘Gebruik toegangscode voor schermtijd in’ > Kies een 

toegangscode. 

Belangrijk! Onthoud de toegangscode goed. Wanneer je de code kwijt bent, moet je immers de iPad 

volledig herstellen. 

Stap 2: Apps en opties blokkeren 

Ga naar ‘Instellingen > Schermtijd > selecteer ‘Materiaal en privacy’ > Zet ‘Beperkingen’ bovenaan aan 

(groen). 

Wanneer dit is ingeschakeld kan je onder ‘iTunes store en App store’ instellen of er apps mogen 

geïnstalleerd worden, apps verwijderen of In-app aankopen. 

Je kan ook aanvinken of het wachtwoord vereist is of niet bij deze acties. 

Onder ‘Toegestane apps’ kan je ook aanduiden welke je wil dat gebruikt kunnen worden zonder code 

en welke niet. 

Stap 3: Materiaal blokkeren 

Zodra beperkingen (stap 2) is ingeschakeld kan je de iPad kindvriendelijk maken.  

Ga naar Instellingen > Schermtijd > ‘Beperkingen voor materiaal’ 

Selecteer bij ‘Leeftijdskeuring’ voor ‘België’ 

Bij ‘Muziek, podcasts en nieuws’ schakel je de optie ‘Veilig’ in i.p.v. expliciet.  Nu zal er alleen muziek 

afgespeeld worden die veilig en niet expliciet is.  

Bij ‘Films’ kan je ook een leeftijd kiezen die geschikt is voor je publiek, ‘6’ betekent ‘vanaf 6 jaar’ 

enzovoort.  Kies je voor ‘AL/G’ dan worden alleen films getoond die geschikt zijn voor iedereen 

(familie). Je kan er ook voor kiezen om geen films toe te staan. 

Hetzelfde geldt voor Tv-programma’s, boeken en apps. 

Websites blokkeren kan je aanpassen via ‘Webmateriaal’ > Alleen toegestane websites en voeg daarna 

de gewenste websites toe. 

Tip: Als je toch niet toegestane inhoud wil bekijken, kan dit eenvoudig met de ingestelde 

toegangscode of door het ouderlijk toezicht uit te schakelen via instellingen > schermtijd > Materiaal 

en privacy > zet beperkingen uit (zie stap 2). 
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2.9 De voorleesassistentie 

 
Het is mogelijk om audiobooks op je iPad te zetten, maar je kan ook gewone boeken laten voorlezen.  

Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Toegankelijkheid’ > ‘Spraak’ en schakel de optie ‘Spreek sectie 

uit’ of ‘Spreek scherm uit’ in. 

Onderaan kan je ook de spreeksnelheid kiezen van schildpad tot haas. 

Open een document of een iBook dat je wil laten voorlezen en selecteer de gewenste tekst. Klik op 

‘Spreek uit’. 

 

2.10 QR-codes scannen 

 
Met een iPad kan je QR-codes eenvoudig scannen via de camera functie. 

Stap 1: Open de camera. Zorg ervoor dat de QR-code goed zichtbaar is op het scherm. Wanneer de 

camera de QR-code detecteert, zal deze automatisch gescand worden. 

Stap 2: Klik op de melding die je krijgt bovenaan het scherm om naar de website of app te gaan. 

 

2.11 Screenshot 

 
Wanneer je een screenshot wil maken van het scherm van je iPad om te kunnen doorsturen of op een 

later tijdstip in je fotogalerij te raadplegen. 

Stap 1: Houd gelijktijdig de ‘home-knop’ en de ‘aan-en uitknop’ ingedrukt. 

Stap 2: De screenshot verschijnt voor een paar seconden in de linkerhoek van de iPad en komt 

vervolgens in je fotogalerij terecht. 
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3 Eerste hulp bij problemen 

3.1 Algemeen 

 
Wanneer je een probleem hebt met je iPad is het geforceerd herstarten meestal het eerste wat je 

moet doen. Door dit te doen worden processen opnieuw gestart die eventueel de oorzaak van het 

probleem kunnen zijn.  

Hoe doe ik dit? Druk de thuisknop en de aan/uit-knop gelijktijdig in gedurende 10 seconden. 

 

3.2 Mijn iPad laadt niet op 

 
Wanneer de melding ‘Opladen uit’ verschijnt, wil dit zeggen dat er zich een probleem voordoet en de 

batterij niet opgeladen kan worden. 

Actie 1: Kijk na of je de juiste oplaadkabel en adapter gebruikt van de iPad. 

Actie 2: Herstart de iPad. 

Actie 3: Mogelijks zit er stof of vuil in de USB-poort van de tablet. Schakel het apparaat uit en 

verwijder het vuil voorzichtig bv. met een wattenstaafje. 

Als het probleem blijft, neem je best contact op met Digipolis. 

 

3.3  Mijn iPad gaat niet meer aan 

 
Je scherm blijft zwart wat je ook probeert of alleen het Apple-logo verschijnt maar de iPad gaat niet 

meer aan. 

Actie 1: Laad je iPad op met de juiste kabel en adapter. Dit helpt niet alleen voor als de batterij 

onvoldoende is opgeladen, maar zorgt er ook voor dat het proces opnieuw wordt opgestart. 

Actie 2: Indien actie 1 niet heeft geholpen, voer een geforceerde herstart van je iPad uit: Druk de 

thuisknop en de aan/uit- knop gelijktijdig in gedurende 10 seconden. 

Actie 3: Contacteer Digipolis. 

 

3.4  Mijn iPad of Safari werkt traag 

 
Zie puntje 2.3 Maak je iPad sneller. 
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3.5  Mijn iPad wil niet meer verbinden met het Wifi-netwerk 

 
Ervaar je problemen met de wifi op je iPad. Het netwerk werkt niet goed, valt weg of je kan helemaal 

geen verbinding meer maken? 

Actie 1: Controleer eerst of het niet aan de modem van je internet- verbinding in het huis van het 

Kind ligt (Check even op je eigen gsm of laptop of die wel internet heeft). 

Actie 2: Vergeet je netwerk en verbind opnieuw. Ga naar ‘Instellingen > Kies ‘Wifi’ > klik naast jouw 

wifi-netwerk op de blauwe ‘i’ en klik op ‘vergeet dit netwerk’ > Bevestig door op ‘Vergeet’ te klikken. 

Herstart je iPad en verbind opnieuw met je wifi-netwerk. 

Actie 3: Als bovenstaande oplossingen niet helpen. Herstel de iOS netwerkinstellingen.  

Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > klik op ‘Herstel netwerkinstellingen’. Als dit 

voltooid is, maak je opnieuw verbinding met je wifi-netwerk. 

 

3.6  De camera werkt niet meer 

 
Het kan gebeuren dat de camera van je iPad ineens niet meer werkt of voortdurend vastloopt. Dit kan 

in de camera applicatie, maar ook in andere apps als Instagram, Snapchat, Facetime, etc..  

Actie 1: Verwijder de hoes en test de camera opnieuw om erachter te komen of dit de oorzaak van 

het probleem is. 

Actie 2: Maak de lens van de camera schoon. 

Actie 3: Veeg van onder naar boven op je iPad zodat alle openstaande schermen verschijnen. Sluit 

alle applicaties door de apps omhoog te vegen. Wacht een paar seconden en probeer of de camera 

werkt. 

Actie 4: Indien bovenstaande oplossingen niet werken, doe dan een geforceerde herstart met je 

iPad. Test opnieuw zowel de camera aan de voor- als achterzijde. Dit doe je door op het symbooltje in 

de rechterbenedenhoek te klikken. 

Actie 5: Ga naar ‘Instellingen > schermtijd > Materiaal en privacy en kijk of je ‘Beperkingen’ aanstaat 

(groen).  

Indien ja, ga naar ‘toegestane apps’ en kijk of de camera en/of Facetime  aangevinkt (groen) staat. 

Indien niet, zet deze op groen en controleer je camera. 

Indien de camera na bovenstaande oplossingen nog steeds niet werkt, dan is de camera zelf mogelijks 

stuk. Contacteer Digipolis. 
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3.7  Mijn iPad speelt geen geluid meer af 

 
Mijn iPad produceert geen geluid meer bij meldingen, muziek, filmpjes, …  

Actie 1: Controleer eerst of je geluid van de iPad niet per ongeluk uitgeschakeld is. Klik even op de 

bovenste volumeknoppen aan de zijkant van de iPad. 

Actie 2: Indien dit niet werkt, ga naar ‘Instellingen > Berichtgeving > kies een app in de lijst en 

controleer of de optie ‘Geluiden’ is ingeschakeld’ 

Herhaal dit voor de apps waar je geen geluid meer bij hebt. Ook in de instellingen van de app zelf 

kijken, kan voor een oplossing zorgen. 

 

3.8  De Home-knop reageert slecht of niet 

 
De ronde knop in het midden onderaan de iPad wordt vaak gebruikt en kan daardoor verslijten. Probeer 

eerst onderstaande stappen: 

Actie 1: Open een willekeurige app. 

Actie 2: Houd de aan- en uitknop ingedrukt tot de witte balk verschijnt en laat dan los. 

Actie 3: Druk de Home-knop rustig in totdat u terugkeert naar het beginscherm. Het kan zijn dat je 

dit een paar keer moet proberen. 

 

3.9  Mijn iPad is oververhit 

 
Wanneer je iPad de melding geeft dat het moet afkoelen voordat je hem kunt gebruiken, wil dit 

zeggen dat het toestel oververhit is. Maak je geen zorgen, in de meeste gevallen is dit na enkele 

minuten opgelost. 

Actie 1: Wanneer je deze melding krijgt, zorg er dan voor dat je het toestel uit de hitte haalt en in de 

schaduw of binnen op tafel legt.  

Opgelet! Leg de iPad niet in de koelkast of diepvries om af te koelen. Het te grote temperatuurverschil 

zal schade veroorzaken.  

Actie 2: Haal het hoesje van de tablet om het sneller te laten afkoelen. 

 

3.10  Het scherm van de iPad heeft een gele gloed 

 
Vooral in de avonduren of als het wat donkerder is buiten zal het scherm geler zijn. Deze functie is om 

je ogen minder vermoeid te maken door het felle licht van het scherm. Wil je liever toch niet gebruik 

maken van deze functie? 
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Actie 1: Ga naar ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Night shift > schakel de optie ‘Gepland’ 

uit. 

Heb je overdag ook een geel scherm of staat de ‘Night shift’ uitgeschakeld?  

De nieuwste iPads hebben ook de functie ‘True Tone’. Deze probeert de kleur van papier na te 

bootsen en zal in donkerdere ruimtes ook een gele gloed produceren. 

Actie 2: Ga naar ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid > True Tone uitschakelen’ 

 

3.11 Mijn iPad is geblokkeerd na foute of vergeten toegangscode 

 
Heb je de iPad in jouw Huis beveiligd met en toegangscode, maar ben je deze vergeten? Dit resulteert 

vaak in een geblokkeerde iPad.  

Meestal moet je gewoon enkele minuten wachten en kan je opnieuw proberen. 

Wanneer de iPad geblokkeerd blijft of je de juiste toegangscode niet meer weet, moet het apparaat 

helaas opnieuw hersteld worden. Contacteer Digipolis.  

 

3.12  Mijn iPad is kwijt 

 
Kan je de iPad niet meer terugvinden en weet je vrij zeker dat hij niet gestolen is? Ga via een gsm of 

computer naar ‘icloud.com’ en log in met je Apple ID*. Selecteer ‘Zoek iPhone’. Een kaart wordt 

weergegeven met al de Apple apparaten of ga naar ‘Mijn apparaten’ en zoek hier naar de verloren 

iPad. Klik in het venster op ‘Speel geluid af’. Vervolgens zal er op de iPad een alarm afgaan. Ook als je 

iPad op stil staat, zal het geluid worden afgespeeld.  

Als je een vermoeden hebt dat de iPad eerder gestolen is, contacteer Stad Antwerpen. Controleer wat 

er allemaal gestolen is (inventaris). Geef dit door aan team e-inclusie Stad Antwerpen. Laat een PV 

opmaken bij de politie.  

Belangrijk! Vermeld het serienummer van de iPad op de PV! Zorg er dus voor dat je dit serienummer 

ergens anders hebt opgeslagen. 

* Hoe weet ik mijn Apple ID? Ga naar ‘Instellingen > klik op de naam van de iPad linksboven > Klik op 

‘iTunes store en App store’ > Klik bovenaan op Apple ID en ‘Toon Apple ID’. 

 


