
Leren met Apple
KORTE GIDSEN VOOR

Ontdek hoe je een stimulerende leeromgeving kunt creëren met Apple.  
In iedere korte gids vind je vijf tips om optimaal gebruik te maken van  

de ingebouwde features van iPads en Macs om thuis te leren. 

5
tips om

GEFOCUST TE BLIJVEN  
IPAD TE ORDENEN 
VOOR LEREN 

SCHERMTIJD TE BEHEREN 
PRODUCTIVITEIT 
TE VERHOGEN 
VERHALEN TE VERTELLEN



Verminder in-app afleidingen . 
Verzoeken om In-app beoordelingen kan de leerling afleiden  
van leren. Je kunt deze feature uitschakelen in ‘Instellingen’  
onder ‘iTunes en App Store’. 

5 tips om gefocust 
te blijven 
Bij de les blijven ondersteunt kritisch  
denken en vergroot de creativiteit. 

Meer support >

#LearningWithApple 

Alles onder controle . 
Structureer leersegmenten met de timer in de Klok-app. 
De oranje lijn gaat omlaag wanneer de timer aftelt; op deze 
manier kan de leerling het concept tijd visualiseren. 
De leerling kan een geluid selecteren om te waarschuwen 
wanneer de tijd voorbij is.

Stimuleer concentratie . 
Creëer een leeromgeving zonder telefoongesprekken, 
waarschuwingen of meldingen. Controleer of je in 
de ‘Niet storen’-instellingen op de iPad ‘Altijd’ onder 
‘Stilte’ hebt geselecteerd.

Vereenvoudig multitasking. 
Sleep tekst, foto’s en bestanden tussen twee vensters of apps  
met Split View. De weergave naast elkaar biedt naadloze toegang 
en zorgt ervoor dat er minder genavigeerd hoeft te worden. Schakel 
‘Multitasking’ in onder ‘Beginscherm’ en ‘Dock’ in ‘Instellingen’.

4Pas meldingen aan . 
Het tikken op app-pictogrammen met badges (de rode cirkels 
die nieuwe items aangeven) kan de aandacht van leerling 
afleiden van leren. Schakel voor niet-essentiële apps ‘Badges’  
uit in ‘Instellingen’ > ‘Meldingen’.



Werk het OS bij .  
Zorg dat de features, producten en 
beveiliging van het device van je leerling  
up-to-date zijn. Tik in ‘Instellingen’ 
op ‘Algemeen’ om te zien of je over de 
nieuwste software-update beschikt.

5 tips om een iPad 
te ordenen voor leren 
Door een iPad te ordenen voor leren, maak je het makkelijker voor je leerling 
om iedere dag aan de slag te gaan en productief en geboeid te blijven.

Deel notities .  
Orden informatiebronnen voor leren 
eenvoudig in Notities. Maak mappen aan 
voor onderwerpen, maak handige checklists 
en deel ze met het hele gezin. Belangrijke 
notities kun je bovenin vastzetten.

Beheer planningen .  
Maak een gedeelde agenda op alle 
devices van je gezin in de Agenda-app. 
Stel herinneringen in om te zorgen dat 
niemand iets vergeet en gebruik meldingen 
als een soort virtuele schoolbel.

Maak 
websitesnelkoppelingen aan .  
Tik op ‘Zet op beginscherm’ in de deelopties 
van Safari om een symbool te maken voor 
websites die je leerling het vaakst gebruikt.

Stel een appverzameling samen .  
Voeg de meestgebruikte apps of sites van je leerling 
samen in een verzameling op het beginscherm. 
Houd een app ingedrukt, sleep deze naar een andere 
app en geef de nieuwe map een label.

Meer support >

#LearningWithApple 



Breng structuur aan in de tijd . 

Gebruik Applimieten om bijvoorbeeld meer tijd toe te 

staan voor educatieve en creatieve apps, en afleiding 

van apps van sociale netwerken te beperken.

Neem even pauze . 
Gebruik Apparaatvrije tijd om iedere dag tijd weg 

van het scherm in te plannen. Wanneer deze optie 

is ingeschakeld, zijn alleen apps die je toestemming 

geeft en telefoongesprekken beschikbaar.

Blijf op de hoogte . 
Met Schermtijd kun je de totale devicetijd 

per dag en week bekijken, en welke apps 

je leerling het meest heeft gebruikt.

5 tips om schermtijd 
te beheren  

Schermtijd biedt uitstekende features om je te helpen bepalen 
hoe en hoe vaak je leerling zijn of haar device gebruikt.

Kies geschikt materiaal .  

Stel beperkingen voor materiaal en privacy 

in om ongepaste websites, aankopen en 

downloads te blokkeren op het device van 

je leerling.

Creëer een cirkel van vertrouwen .  

Met Communicatielimieten kun je beheren met 

wie je leerling vrij kan communiceren vanaf zijn 

of haar device. 

Meer support >

#LearningWithApple 



5 manieren om de 
productiviteit te verhogen 

Alle leerlingen kunnen profiteren van ingebouwde 
toegankelijkheidsfeatures die de leerervaring verbeteren 
en productiviteit verhogen.

Geef leesvaardigheid een boost . 
Lees mee wanneer gemarkeerde woorden hardop worden 
uitgesproken met ‘Spraakselectie’ en ‘Markeer inhoud’. Dit kan 
het leesbegrip versterken en helpt je leerling bij het bewerken 
van werk.

Uit gedachten en verbeter schrijfwerk .  
Apps als Pages, Keynote en Notities hebben ‘Dicteerfunctie’.  
Hiermee kan een boodschap worden overgebracht en 
schrijfvaardigheden ontwikkeld zonder dat de techniek in 
de weg zit. Tik op de microfoontoets op het iPad-toetsenbord 
of kies ‘Bewerk’ > ‘Start Dicteerfunctie’ in een macOS-app. 

Tik voor actie . 
Vereenvoudig toegang tot menu’s, regelaars en functies met AssistiveTouch. 
De functie om één keer te tikken helpt met beperkte motorische vaardigheden 
en het aangepaste menu bevat features die je het meeste gebruikt, zoals 
‘Multitasking’ en ‘Schermafbeelding’. De leerling kan ook de menuknop 
onder tekst slepen om deze te gebruiken als leidraad tijdens het lezen.

Meer support >

#LearningWithApple 

Minimaliseer afleidingen van leren .  
‘Begeleide toegang’ vergrendelt iPad in één app, zodat je features 
en tijdslimieten kunt beheren. Met een vinger kun je gebieden op 
het scherm omcirkelen die niet op aanrakingen moeten reageren, 
zoals een weblink in Safari.

Blijf gefocust op webmateriaal . 
Safari Reader verwijdert advertenties en vermindert afleidingen. 
Je kunt ook tekstgrootte, contrast en lettertype aanpassen. Met een 
swipe omlaag met twee vingers leest ‘Spreek scherm uit’ de inhoud 
van de pagina hardop voor.



5 manieren om 
verhalen te vertellen 
Verhalen vertellen is een geweldige manier om gevoelens te delen 
en contact te maken met vrienden en familie.

Deel fotoalbums .  
Nodig anderen uit om je avonturen of 
dagelijks leven te volgen met gedeelde 
albums. Vrienden kunnen je foto’s een duim 
omhoog geven en opmerkingen plaatsen.

Zeg het hardop . 
Neem jezelf op met Dictafoon 
terwijl je voorleest uit een boek  
of iemand over je dag vertelt, en 
deel de opname vervolgens in 
Berichten of Mail.

Maak prentenboeken .  
Schrijf of teken een verhaal in een Pages-
boeksjabloon. Breng het verhaal vervolgens tot leven 
met een verteller door de feature voor het opnemen 
van audio te gebruiken. Exporteer het boek als een 
EPUB-document om het te delen met vrienden.

Maak een film.  
Gebruik de Clips-app om door middel  
van foto’s en video’s verslag te doen  
van een leuk avontuur. Posters,  
geanimeerde stickers, filters en  
livetitels bieden je veel manieren  
om je gevoelens en ideeën te uiten. 

Creëer samen een verhaal.  
Maak een verhaal op dia’s in Keynote en stuur vrienden 
een link naar het document, zodat ze foto’s, vormen 
en meer kunnen toevoegen. Exporteer het resultaat 
als film en deel het resultaat van  
jullie samenwerking.

Meer support >

#LearningWithApple 



Informatiebronnen 
voor leren met Apple 

Kom te weten waar je hulp kunt krijgen van Apple,  
wanneer je dat ook maar nodig hebt. 

TM en © 2020 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. 

Voor iedereen  
Apple Support 
• Bekijk instructievideo’s over het instellen van de iPad tot het toevoegen van toegankelijheidsfeatures. Verken onze 

video’s op YouTube > 

• Stel je vragen aan Apple Support op Twitter. Neem contact op met @AppleSupport > 
• Krijg gedetailleerde stapsgewijze instructies en antwoorden van Apple Support-gemeenschappen. Verken de 

Apple Support-site > 

Gezin op de eerste plaats 
• Krijg de antwoorden die je nodig hebt over de allerbelangrijkste onderwerpen. Meer informatie over hoe Apple tools zijn 

ontworpen voor gezinnen > 
• Verken leuke activiteiten voor kinderen, en het hele gezin, met ingebouwde features van iPad en iPhone. Download de 

PDF’s op apple.co/creativityforkids_NL > 

Voor docenten 
Dertig tijdbesparende tips voor leerkrachten 
Maak interactieve hand-outs, maak een schermopname van de lessen en leg onderweg ideeën vast. Blijf georganiseerd 
en bij de les met ingebouwde iPad-features. Download de PDF op apple.co/tipsforteachers_NL >  

Apple Education Learning Series 
Deze video’s, gepresenteerd door het team Apple Education Leadership and Learning, zijn ontworpen om docenten te helpen 
ingebouwde features van iPad en Mac te gebruiken, waar het leerproces ook plaatsvindt. Zie de volledige collectie > 

@AppleEDU op Twitter  
Praat mee om te leren, te delen en in contact te komen met andere docenten.  
• Volg @AppleEDU > 
• Praat mee #AppleEDUchat > 

Voor IT-leiders  
Naadloze device-implementatie is essentieel voor de voorbereiding van leeromgevingen. Het begint allemaal met support 
voor IT-leiders.  

• Meer informatie over support voor IT > 

• Meer informatie over het voorbereiden van de Apple devices van de school op leren op afstand > 

• Verken onze Apple Education Learning Series IT Spotlight-video’s >

https://www.youtube.com/channel/UCYFQ33UIPERYx8-ZHucZbDA
https://www.youtube.com/channel/UCYFQ33UIPERYx8-ZHucZbDA
https://twitter.com/AppleSupport
https://support.apple.com
https://support.apple.com
https://www.apple.com/nl/families/
https://www.apple.com/nl/families/
http://apple.co/creativityforkids_NL
http://apple.co/creativityforkids_NL
http://apple.co/tipsforteachers_NL
https://apple.co/edu-learning-series-nl
https://twitter.com/AppleEDU
https://twitter.com/hashtag/AppleEDUchat?src=hashtag_click
https://www.apple.com/nl/education/k12/it
https://support.apple.com/nl-nl/HT211092
https://apple.co/edu-learning-series-nl

