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Voorwoord 
 
Tablets zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het aanbod van tablets is 
de afgelopen tijd enorm gegroeid. Ook de ontwikkelingen op het gebied van tablets 
gaan snel en de goedkopere tablets worden kwalitatief steeds beter.  
 
Er zijn zeer veel tablets beschikbaar van verschillende merken. Op de meeste van 
deze tablets is een versie van het besturingssysteem Android geïnstalleerd. Ieder 
tablet met een versie van Android, zoals versie 4.2, is in de basis hetzelfde. Soms 
past een fabrikant de vormgeving van het startscherm iets aan en ook de standaard 
apps kunnen per tablet variëren. De basishandelingen en de werking van de apps 
zijn echter vaak hetzelfde. 
 
In het boek Werken met een tablet met Android 4.2 (ISBN 978 90 5905 330 4) 
wordt de basis voor het werken op een tablet met Android 4.2 stap voor stap 
besproken. Surfen op internet, e-mailen, een route uitstippelen of een agenda 
bijhouden, het komt allemaal aan de orde. Op de tablets staan doorgaans ook 
standaard apps (programma’s) voor bijvoorbeeld het werken met foto’s, video en 
muziek. Daarnaast kunt u in de Play Store zoeken naar vele gratis en betaalde apps, 
zoals spelletjes, puzzels, kranten en fotobewerkingsapps. Met het boek Werken met 
een tablet met Android 4.2 leert u werken met de belangrijkste opties en functies 
van een tablet met Android 4.2. 
 
In dit cahier leert u surfen op internet met uw tablet. Wij wensen u veel plezier! 
 
PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.  
Ons e-mailadres is: post@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de 
webpagina www.visualsteps.nl/gratis 
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het cahier naast uw tablet en voert alle opdrachten stap voor stap 
direct op uw tablet uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermafbeeldingen 
weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit te voeren, leert u het 
snelste werken met de tablet. 
In dit Visual Steps-boek ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 
Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De wijsvinger geeft aan dat u iets op het scherm van de tablet moet doen, 
bijvoorbeeld ergens op tikken of een tekst typen. 

 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord van de 
tablet of de pc. 

 

 De muis geeft aan dat u op de pc iets met de muis moet doen. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de tablet 
draaien of uitzetten. Ook wordt de hand gebruikt bij een serie handelingen 
die u al eerder heeft geleerd. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 

Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips. 
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de tablet. 
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De schermafbeeldingen 
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
bestand of hyperlink u precies moet tikken op uw scherm. In de vetgedrukte instructie 
ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet tikken. Met de lijn wordt 
aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt op uw scherm.  
U begrijpt dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet altijd 
leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het scherm dat in het cahier is 
afgebeeld op groot formaat op het scherm van uw tablet.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet tikken. De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op uw 
scherm: 
 

 Tik op  
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het scherm 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Rechtsboven in het scherm: 
 

 Tik op  

 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op het scherm van uw tablet 
ziet. 
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Surfen met uw tablet 
 

 
Op uw tablet staan standaard een of meer apps om te kunnen surfen op internet. In 
dit cahier maakt u kennis met de app Chrome. Met deze webbrowser kunt u op uw 
tablet surfen op internet. Als u ook gebruikmaakt van internet op uw computer, merkt 
u dat dit op uw tablet net zo gemakkelijk gaat. Het grote verschil is dat u geen muis 
gebruikt. U surft met behulp van aanraakbewegingen op het scherm. 
 
U leert hoe u een webpagina opent en hoe u kunt inzoomen, uitzoomen en scrollen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het openen van koppelingen (ook wel 
hyperlinks of links genoemd), het wisselen tussen geopende webpagina’s, het 
opslaan van bladwijzers en het zoeken op internet.  
 
Terwijl u surft, wilt u misschien een instelling aanpassen. Uw tablet kan meerdere 
taken tegelijk uitvoeren, dus dat is geen probleem. U kunt van de ene app 
overschakelen naar een andere recent gebruikte app. In dit cahier leert u hoe u dat 
doet. 
 
In dit cahier leert u: 
 
• de app Chrome openen; 
• een webpagina openen; 
• in- en uitzoomen; 
• scrollen; 
• koppeling op een webpagina openen; 
• koppeling openen in een nieuw tabblad; 
• bladwijzer toevoegen; 
• zoeken; 
• wisselen tussen recent gebruikte apps. 
 

 Let op! 
De schermen die u op uw tablet ziet, kunnen er anders uitzien dan de afbeeldingen 
in dit cahier. Ook de knoppen kunnen een andere naam hebben en/of er anders uit 
zien. Ga altijd op zoek naar een vergelijkbare knop of functie. De basishandelingen 
zijn echter hetzelfde.  
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De app Chrome openen 
 
U opent Chrome, de app waarmee u kunt surfen op internet, als volgt: 
 

 Ontgrendel de tablet of zet hem aan 1 
 
U opent de app Chrome via het startscherm: 
 

 Tik op  
 
 
 

 HELP! De app Chrome staat niet op het startscherm 
Als de app Chrome niet op het startscherm staat: 
 

 Tik op  
 

 Tik op  
 
U ziet de startpagina van 
Chrome: 
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Een webpagina openen 
 
Om een webadres te typen, brengt u het schermtoetsenbord in beeld: 
 

 Tik op de adresbalk 
 
U ziet het 
schermtoetsenbord: 

 
Als oefening bekijkt u de website van Visual Steps: 
 

 Typ: www. 
 
U ziet dat er allerlei 
suggesties worden getoond: 
 
Hoe meer u van het 
webadres typt, hoe 
specifieker de suggesties 
worden. 
 

 
 Typ: 

 visualsteps.nl 
 
Zodra u klaar bent met typen: 
 

 Tik op 

 
 

 

 Tip 
Suggestie gebruiken 

U kunt natuurlijk ook al eerder tikken op  in de lijst met 
suggesties. 
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U ziet de website van Visual 
Steps: 
 

 
 
In- en uitzoomen 
 
Als u de letters en afbeeldingen op een website te klein vindt, kunt u inzoomen. 
Hiervoor gebruikt u twee vingers: 
 

 Beweeg uw duim en 
wijsvinger uit elkaar 
op het scherm 

 
 
 

 
U ziet dat wordt ingezoomd 
op de pagina: 
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U kunt weer uitzoomen door de beweging andersom te maken: 
 

 Beweeg uw duim en 
wijsvinger naar elkaar 
toe op het scherm 

 

 
U ziet weer de normale 
weergave: 
 
 

 

 Tip 
Zoomen door te dubbeltikken 
Afhankelijk van uw type tablet, kunt u ook in- en uitzoomen door te dubbeltikken. 
Om in te zoomen: 
 

 Dubbeltik op het scherm 
 
U ziet dat de webpagina groter wordt weergegeven. Om weer uit te zoomen: 
 

 Dubbeltik op het scherm
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Scrollen 
 
Scrollen is het navigeren door een webpagina. Zo kunt u alle delen van een 
webpagina bekijken. Op uw tablet gebruikt u uw vingers om door een webpagina te 
scrollen: 
 

 Sleep uw vinger een 
stukje omhoog over 
het scherm 

 
 

 
U ziet dat u omlaag scrollt op 
de pagina: 
 
U kunt ook weer omhoog 
scrollen: 
 

 Sleep uw vinger een 
stukje omlaag over het 
scherm 

 
 

 
 Tip 

Zijwaarts scrollen 
U kunt op een brede webpagina zijwaarts scrollen door uw vinger van rechts naar 
links of van links naar rechts over het scherm te slepen. 
 
Als u snel door een lange pagina wilt scrollen, kunt u daar een vegende beweging 
voor gebruiken: 
 

 Maak een snelle, 
vegende beweging 
omhoog over het 
scherm 
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U ziet het onderste deel van 
de webpagina: 
 
 

 
 Tip 

Bewegen in andere richtingen 
Natuurlijk kunt u ook snel omhoog, naar links of naar rechts scrollen als u de 
vegende beweging in een andere richting maakt. 
 
Zo gaat u snel naar de bovenkant van de pagina: 
 

 Maak een snelle, 
vegende beweging 
omlaag over het 
scherm 

 
 

 
U ziet weer de bovenkant van 
de webpagina: 

 
 
Koppeling op een webpagina openen 
 
Als er op een webpagina een koppeling (ook wel link genoemd) staat, kunt u deze 
openen door erop te tikken. Probeert u het maar eens: 
 

 Tik op 
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 HELP! Het tikken op de link lukt niet 
Als u het lastig vindt om op de juiste link te tikken, kunt u ook eerst inzoomen. De 
koppelingen worden dan groter weergegeven en het tikken wordt makkelijker. 
 
De webwinkel waar u alle 
boeken van Visual Steps kunt 
bestellen wordt geopend: 
 
Onder in het scherm ziet u 
een melding over cookies. Als 
u cookies wilt accepteren: 
 

 Tik op 

 
 
 
Koppeling openen op een nieuw tabblad 
 
U kunt een koppeling ook openen op een nieuw tabblad: 
 

 Plaats uw vinger op 

 
 
 

 
Er verschijnt een menu: 
 

 Tik op 
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De webpagina van de koppeling staat in een nieuw tabblad. U brengt dit tabblad als 
volgt in beeld: 
 

 Tik op 

 
 
 

 
Staat er een verwachte 
uitgave bij die u interesseert? 
Typ dan uw e-mailadres en 

tik op : 
 
U ontvangt dan vrijblijvend 
een e-mail zodra het boek 
verschenen is. 
 

 
U sluit een geopend tabblad 
als volgt: 
 

 Tik op  
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U ziet weer de webwinkel van 
Visual Steps: 
 

 
U opent een nieuw leeg tabblad: 
 

 Tik op  
 

 
U ziet het nieuwe tabblad: 
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Bladwijzer toevoegen 
 
Als u een webpagina vaker wilt bezoeken, kunt u een bladwijzer toevoegen. Een 
bladwijzer verwijst naar een website die u wilt bewaren om later nog eens te 
bekijken. U hoeft dan niet steeds het volledige webadres te typen. U voegt als volgt 
een bladwijzer toe: 
 

 Ga naar het eerste tabblad 2 
 

 Tik op  
 
In de adresbalk: 
 

 Tik op  
 

 
In het venster Bladwijzer 
toevoegen kunt u eventueel 
een herkenbare naam voor 
de webpagina typen. Dat 
hoeft u nu niet te doen. 
U bewaart de bladwijzer: 
 

 Tik op  
 

 
 
De webpagina is aan uw bladwijzers toegevoegd. Dat gaat u even controleren: 
 

 Tik op het tweede 
tabblad 

 

 Tik op  
 

 Tik op  
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 Tik op 

  
 

 
U ziet weer de website van Visual Steps. 
 

 HELP! Ik zie de bladwijzer  niet 
Als u de bladwijzer wel heeft opgeslagen is er waarschijnlijk een ander type 
bladwijzer geselecteerd. Om de mobiele bladwijzer te selecteren: 
 

 Tik op  

 
 Tik op 

 

 
 
Zoeken 
 
In Chrome kunt u de adresbalk ook als zoekvak gebruiken. U kunt direct de zoekterm 
in de adresbalk typen: 
 

 Tik op de adresbalk 
 

 Typ: android 
 
U ziet tijdens het typen allerlei 
suggesties voor zoektermen. 
U kunt een suggestie 
overnemen door erop te 
tikken. Dat hoeft u nu niet te 
doen.  
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Om uw eigen zoekterm te 
gebruiken: 
 

 Tik op  

 
U ziet de zoekresultaten: 
 
Om een resultaat te bekijken, 
tikt u op de koppeling. Dit 
hoeft u nu niet te doen. 

 
 
Wisselen tussen recent gebruikte apps 
 
Met behulp van een knop onder in het scherm kunt u snel wisselen tussen recent 
gebruikte apps. Probeert u het maar eens: 
 
Onder in het scherm: 
 

 Tik op  
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Er verschijnt een menu met 
recent gebruikte apps: 
 
Let op: u ziet mogelijk 
andere recent gebruikte apps. 
 

 Tik op een app, 
bijvoorbeeld 

 
 
U ziet het scherm 
Instellingen: 
 
U gaat naar een andere app: 
 

 Tik op  

 
 Tik op 

 

 
U ziet weer de app Chrome: 
 

 
 Ga naar het startscherm 3 

 
 Vergrendel, indien gewenst, de tablet of zet hem uit 4 
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Tips 
 

 Tip 
Geschiedenis wissen 
In de geschiedenis worden alle websites bewaard die u onlangs heeft bezocht. 
U wist deze zogenaamde browsegeschiedenis als volgt: 
 

 Tik op  
 

 Tik op 
 

 
 Tik op 

 

 
U kunt, indien gewenst, 
eventueel vinkjes  
verwijderen of toevoegen: 
 

 Tik op  
 
De browsegeschiedenis  
wordt gewist. 
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In dit cahier heeft u leren surfen op internet met uw tablet. Wilt u meer leren over 
werken met uw tablet met Android 4.2, dan is het boek Werken met een tablet met 
Android 4.2 geschikt voor u.   
 
Er zijn zeer veel tablets beschikbaar van verschillende merken. Op de meeste van 
deze tablets is een versie van het besturingssysteem Android geïnstalleerd. Ieder 
tablet met een versie van Android, zoals versie 4.2, is in de basis hetzelfde. Soms 
past een fabrikant de vormgeving van het startscherm iets aan en ook de standaard 
apps (programma’s) kunnen per tablet variëren. De basishandelingen en de werking 
van de apps zijn echter vaak hetzelfde. 
In dit gebruiksvriendelijke boek wordt de basis voor het werken op een tablet met 
Android 4.2 stap voor stap besproken. Surfen op internet, e-mailen, een route 
uitstippelen of een agenda bijhouden, het komt allemaal aan de orde. Op de tablets 
staan doorgaans ook standaard apps voor bijvoorbeeld het werken met foto’s, video 
en muziek. Daarnaast kunt u in de Play Store zoeken naar vele gratis en betaalde 
apps, zoals spelletjes, puzzels, kranten en fotobewerkingsapps.  
Met dit boek leert u werken met de belangrijkste opties en functies van een tablet 
met Android 4.2. 
 

 

Werken met een tablet met Android 4.2 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 208 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 330 4 
Prijs: €19,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/tablet42 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• bediening van de tablet 
• verbinding maken met Wi-Fi en het mobiele datanetwerk 
• surfen en e-mailen 
• apps voor allerlei toepassingen gebruiken 
• apps downloaden en installeren 
• werken met foto’s, video en muziek 

 
Geschikt voor: alle tablets met Android versie 4.2, zoals tablets van de merken 
Asus, Sony, Yarvik, HTC, Archos, Polaroid en vele anderen. 
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 

In dit cahier zijn oefeningen voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 
 

Tablet ontgrendelen of 
aanzetten 

 Ontgrendelen: 
  Druk kort op de aan/uit-knop 
  
 

 Plaats uw vinger op  
  
 

 Sleep het hangslot  
naar de rand van de cirkel 

  
Of: 

 

 Sleep het hangslot 

naar  
  

Aanzetten: 
  Houd de aan/uit-knop 

ingedrukt tot het merk van de 
tablet op het scherm 
verschijnt 

 

2 Naar ander tabblad gaan 
  Tik op het tabblad, 

bijvoorbeeld

 

3 Naar startscherm gaan 
 

 Tik op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Tablet vergrendelen of 
uitzetten 

 Vergrendelen: 
  Druk kort op de aan/uit-knop 
  
 Uitzetten: 
  Houd de aan/uit-knop 

ingedrukt tot u het venster 
Uitschakelen ziet 

  
 

 Tik op 
 


