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Voorwoord 
 
iCloud is de online opslagdienst van Apple voor onder andere foto’s, video’s, 
contacten, afspraken, bladwijzers, boeken en muziek. Met iCloud kunt u bestanden 
online opslaan en synchroniseren (gelijkmaken) met uw iPhone, iPad en Mac. 
iCloud zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle muzieknummers en apps die u op uw 
iPhone heeft gekocht ook op uw andere apparaten beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt 
voor onder andere foto’s en video’s.  
Met behulp van het programma iCloud voor Windows worden uw bestanden ook 
gesynchroniseerd met uw Windows-computer. 
 
Verder bevat iCloud andere handige functies, zoals Zoek mijn iPad. Met deze optie 
kan het apparaat worden gevonden en desgewenst vergrendeld of gewist, zodat 
anderen het apparaat niet kunnen gebruiken. Ook kunt u een reservekopie van uw 
iPad of iPhone maken via iCloud.  
 
Dit cahier is geschikt voor de Mac, Windows-pc, iPad en iPhone. Bij bepaalde 
paragrafen wordt in de instructies onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

apparaten. Heeft u een Mac, dan kunt u de instructies doornemen bij  in de 

kantlijn. Bij een iPad en iPhone ziet u  en voor een Windows-pc ziet u . 
Als u geen icoon in de kantlijn ziet of wordt het via de titel van de paragraaf niet 
duidelijk voor welk apparaat de paragraaf is, kunt u ervan uitgaan dat het voor alle 
typen apparaten geschikt is. 
 
In dit cahier vindt u een paar hoofdstukken uit de titel iCloud (ISBN 978 90 5905 
160 7). Meer informatie over dit boek vindt u op www.visualsteps.nl/icloud 
 
Studio Visual Steps 
 
PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. 
Ons e-mailadres is: post@visualsteps.nl 
 
 
Wat heeft u nodig? 
 
Om het cahier door te werken, heeft u een aantal zaken nodig: 
 

 

  

Een iPhone, iPod touch of iPad met iOS 5 of hoger. U kunt ook 
een Mac met OS X Lion 10.7.5 of hoger, of een Windows 8.1- of 
7-computer met Outlook 2007 of hoger gebruiken. Voor sommige 
functies zoals iCloud Drive en de iCloud-fotobibliotheek zijn iOS 8 
en/of Mac OS X Yosemite vereist. 
 
In dit cahier wordt gebruikgemaakt van een iPad en iPhone met 
iOS 8, een Mac met OS X Yosemite en een Windows 8.1-pc. 
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Een werkende internetverbinding. 

 

 
Een Apple ID. Mocht u nog geen Apple ID hebben, dan kunt u er 
één aanmaken op deze website: 
https://appleid.apple.com/account?localang=nl_NL 

 
 
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 of computer en voert alle opdrachten 
stap voor stap direct 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 het apparaat. 
 

In dit Visual Steps-cahier 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 een tablet moet doen, 
bijvoorbeeld ergens op tikken. 

 

 De muis geeft aan dat u op de computer iets met de muis kunt doen.  
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten, de tablet uitzetten of een reeds bekende handeling 
uitvoeren. 

 
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 bij veelgemaakte fouten. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van het cijfer achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  
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U vindt in dit cahier ook algemene informatie en tips. Deze informatie staat in aparte 
kaders. 
 
Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boekje krijgt 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 het apparaat. 

 
 
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 zult begrijpen 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 computer of tablet.  
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken.  
 
De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op uw beeldscherm: 
 

 Klik op  
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In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Onder in het venster: 
 

 Klik 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 uw eigen scherm ziet. 
 
 
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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1. iCloud instellen 
 

 
Voordat u bestanden kunt synchroniseren tussen uw iPhone, iPad en Mac, moeten 
er op deze apparaten een aantal instellingen aangepast worden. In dit hoofdstuk 
leert u hoe u iCloud instelt op uw iPhone, iPad en Mac. 
Standaard krijgt u bij iCloud 5GB aan gratis opslag. Dit is uw persoonlijke 
opslagruimte waar u bijvoorbeeld uw foto’s, documenten en de reservekopie van uw 
iPad of iPhone kunt opslaan. Muziek, boeken en apps die u aanschaft via de App 
Store worden niet van de 5 GB beschikbare opslagruimte afgetrokken. Als u meer 
opslagruimte nodig heeft, kunt u dit tegen betaling aanschaffen, maar 5GB is voor 
de meeste mensen meer dan voldoende. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• iCloud instellen op de iPhone of iPad; 
• iCloud instellen op de Mac. 
 

 Let op! 
In Hoofdstuk 3 iCloud op uw Windows-computer leert u hoe u iCloud voor Windows 
installeert zodat u ook op uw Windows-computer bestanden kunt synchroniseren. 
 

 Let op! 
In dit boek wordt er van uit gegaan dat u al beschikt over een Apple ID.  
Als u nog geen Apple ID heeft, kunt u er één aanmaken op deze website: 
https://appleid.apple.com/account?localang=nl_NL 
 

 Let op! 
U kunt iCloud op meerdere apparaten gebruiken. Op het moment van schrijven van 
dit cahier, zijn dit een iPad, iPhone, iPod touch met iOS 5 of hoger. U kunt ook 
iCloud gebruiken op een Mac-computer met OS X Lion 10.7.5 of hoger, of een 
Windows 8.1- of 7-computer met Outlook 2007 of hoger, samen met iCloud voor 
Windows. Voor sommige functies zoals iCloud Drive en de iCloud-fotobibliotheek 
zijn iOS 8 en/of Mac OS X Yosemite vereist. 
 

 Let op! 
In dit cahier wordt, wanneer er over de iPad en/of iPhone gesproken wordt, ook de 
iPod touch bedoeld. 
 

 Let op! 
iCloud is aan veranderingen onderhevig. Het is een dienst die constant in ont-
wikkeling is. Mogelijk ziet u als gevolg daarvan een iets andere optie of zien ven-
sters er iets anders uit. Daarnaast is bij dit cahier uitgegaan van de standaard-
situatie. Als er op uw apparaat bepaalde andere instellingen zijn gemaakt, is het ook 
mogelijk dat u verschillen ziet. Ga in zo’n geval altijd op zoek naar vergelijkbare op-
ties en knoppen. Over het algemeen zijn de opties doorgaans nog wel beschikbaar.  
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1.1 iCloud op de iPhone of iPad 
 
Als iCloud nog niet op uw iPhone of iPad is ingesteld, kunt u dit in de app Instellingen 
inschakelen: 
 

 Haal uw iPhone of iPad uit de sluimerstand of schakel hem in 1 
 

 Open de app Instellingen 2 
 

 Sleep omhoog over het scherm 
 

 Tik op   
 
U logt in met uw Apple ID en wachtwoord: 
 

 Typ uw Apple ID en 
wachtwoord 

 
 Tik op  

 
Voor u verder kunt, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden voor 
iCloud: 
 

 Tik op ,  
 
Er wordt gevraagd of iCloud uw locatie mag gebruiken. Als u dit toestaat, kan Zoek 
mijn iPhone/iPad worden gebruikt. Hierover leest u in het boek iCloud (ISBN 978 90 
5905 160 7) meer. U staat dit toe: 
 

 Tik op  
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U bent ingelogd bij iCloud.  
 
Hier ziet u hoeveel 
opslagruimte er nog vrij is: 
 
Hier ziet u de onderdelen van 
iCloud: 
 
 

 

 HELP! Op mijn iPhone of iPad zijn niet dezelfde onderdelen 
ingeschakeld 

Voor het volgende hoofdstuk zijn  en  van 
belang. Indien deze op uw iPhone of iPad nog niet zijn ingeschakeld, schakel deze 
dan alsnog in: 
 

 Tik bij het onderdeel op   
 Tik, indien nodig, op  

 
De overige onderdelen worden, waar nodig, bij de hoofdstukken daarna 
ingeschakeld. 
 

 Ga terug naar het beginscherm 3 
 
Als u beschikt over een tweede iOS-apparaat zoals een iPad of iPhone: 
 

 Volg de stappen in deze paragraaf nogmaals voor uw tweede apparaat 
 
Als u beschikt over een Mac gaat u verder met de volgende paragraaf. Deze 
paragraaf kunt u overslaan als u geen Mac gebruikt. 
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1.2 iCloud op de Mac 
 
Als iCloud nog niet op uw Mac is ingesteld, kunt u dit als volgt inschakelen: 
 

 Open de app Systeemvoorkeuren 4 
 

 Klik op  
 
U logt in met uw Apple ID en wachtwoord: 
 

 Typ uw Apple ID en 
wachtwoord 

 

 Klik op  
 

 
Beide opties zijn aangevinkt: 
 

 Klik op  
 

 
Met iCloud-sleutelhanger is het mogelijk om uw gebruikersnamen, wachtwoorden en 
creditcardgegevens veilig te bewaren in iCloud. Daar kunt u het boek iCloud (ISBN 
978 90 5905 160 7) meer over lezen. Mogelijk ziet u een melding over het instellen 
van een wachtwoord voor het beëindigen van de sluimerstand of de 
schermbeveiliging. Dat hoeft u op dit moment niet te doen. Als u onderstaande 
melding ziet: 
 

 Klik, indien nodig, op 
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U stelt iCloud-sleutelhanger nu nog niet in: 
 

 Klik op  
 

 
iCloud Drive is een nieuw onderdeel van iCloud waarmee u bestanden kunt opslaan 
in iCloud. Bijvoorbeeld documenten of gegevens van apps. In het boek iCloud (ISBN 
978 90 5905 160 7) leest u meer over iCloud Drive. U stelt iCloud Drive nog niet in: 
 

 Klik op  
 
 

 
Er wordt gevraagd of iCloud uw locatie mag gebruiken. Als u dit toestaat, kan Zoek 
mijn Mac worden gebruikt. Hierover leest u meer in het boek iCloud (ISBN 978 90 
5905 160 7). U staat dit toe: 
 

 Klik op  
 
 

 
 Let op! 

Als er meerdere gebruikersaccounts zijn ingesteld op de Mac die u gebruikt, ziet u 
mogelijk een waarschuwing. Zoek mijn Mac kan namelijk maar bij één account 
tegelijk worden ingesteld. Wanneer Zoek mijn Mac bij een ander account al is 
ingeschakeld, wordt het daar uitgeschakeld zodra u het bij uw account inschakelt. 
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U bent ingelogd bij iCloud.  
 
Hier ziet u de onderdelen van 
iCloud:  
 
Hier ziet u hoeveel 
opslagruimte er nog vrij is: 
 
 

 
 Scroll omlaag 

 
U ziet de overige onderdelen 
van iCloud: 
 
 

 
 Sluit het venster iCloud 5 

 

 HELP! Op mijn Mac zijn niet dezelfde onderdelen ingeschakeld 
Indien op uw Mac niet dezelfde onderdelen zijn ingeschakeld, schakel deze dan 

alsnog in. Voor het volgende hoofdstuk zijn  en  van 
belang, de overige onderdelen worden, indien nodig, bij de hoofdstukken daarna 
ingeschakeld: 
 

 Klik een vinkje  bij het onderdeel 
 



14 

Dit cahier is een deel van de Visual Steps-titel: iCloud (ISBN: 978 90 5905 160 7). 
©Visual Steps - www.visualsteps.nl 

2. Inhoud bekijken op iCloud.com  
 

 
Zodra u iCloud inschakelt op uw iPad, iPhone of Mac worden er gegevens online 
opgeslagen. Als u iCloud op meerdere apparaten heeft ingeschakeld, worden de 
gegevens tussen alle apparaten gesynchroniseerd.  
 
Ook als u uw iOS-apparaat of Mac niet bij de hand heeft, kunt u toch uw opgeslagen 
gegevens bekijken. Daarvoor gebruikt u de iCloud-website die u op iedere 
willekeurige computer kunt openen. Door met uw Apple ID in te loggen op de 
website, heeft u toegang tot uw gegevens. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• inloggen bij de iCloud-website; 
• instellingen bekijken; 
• contactpersoon toevoegen; 
• agenda-item toevoegen; 
• uitloggen bij de iCloud-website. 
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2.1 Inloggen op de iCloud-website 
 

Via de iCloud-website kunt u vanaf iedere computer de gegevens bekijken die 
in iCloud opgeslagen zijn. 

 

 
 Open de webpagina www.icloud.com 6 

 
U ziet de website van iCloud:  
 

 Typ uw Apple ID en 
wachtwoord 

 

 Klik op  
 
 

 
U ziet de webpagina van 
iCloud met de apps voor de 
verschillende onderdelen 
waar u in het vorige 
hoofdstuk mee 
kennisgemaakt heeft: 
 

 
Pages, Numbers en Keynote zijn bekende apps van Apple voor tekstverwerking, 
spreadsheets en presentaties. Ook als u deze programma’s niet heeft aangeschaft, 
kunt u op de website van iCloud gebruikmaken van de webversie. Deze apps worden 
besproken in het boek iCloud (ISBN 978 90 5905 160 7). 
 

 Klik op  
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Hier ziet u op welke 
apparaten u bij iCloud bent 
ingelogd: 
 
U ziet uw eigen apparaten. 

 
Zo gaat u terug naar het beginscherm van iCloud: 
 

 Klik op 

 
 

 Klik op  
 
 
2.2 Inhoud bekijken op de iCloud-website 
 
Om te controleren of uw gegevens zijn ontvangen en opgeslagen in iCloud, opent u 
de app Contacten: 
 

 Klik op  
 
Als u op uw iOS-apparaat of Mac al contactpersonen had ingevoerd, ziet u deze nu 
in iCloud: 
 

 Klik op een 
contactpersoon 

 
U ziet de gegevens van deze 
contactpersoon: 
 
Met  past u de 
contactgegevens aan: 
 
Met  voegt u een nieuwe 
contactpersoon of groep toe: 
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U voegt op de website een nieuwe contactpersoon toe: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
 

 
 Typ de naam en 
andere gegevens van 
deze contactpersoon  

 
 Klik op  

 

 
U keert terug naar het beginscherm van iCloud: 
 

 Klik op ,  
 
U ziet weer het beginscherm van iCloud.  
 
De nieuwe contactpersoon is toegevoegd aan iCloud. U controleert of de 
nieuwe contactpersoon met uw iPhone of iPad is gesynchroniseerd: 
 

 Haal uw iPhone of iPad uit de sluimerstand of schakel hem in 1 
 

 Open de app Contacten 2 
 
U ziet dat de nieuwe contactpersoon ook op uw andere apparaat is toegevoegd. 
 

 Ga terug naar het beginscherm 3 
 

Als u een Mac gebruikt: 
 

 Open de app Contacten 4 
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U ziet dat de nieuwe contactpersoon ook op uw Mac is toegevoegd. 
 

 Sluit het venster Contacten 5 
 

U gaat op uw iPhone of iPad een activiteit toevoegen aan de Agenda: 
 

 Open de app Agenda 2 
 
De agenda verschijnt in beeld. Afhankelijk van de mate waarin u de agenda al heeft 
gebruikt, kan het venster er bij u anders uitzien. U voegt voor vandaag een agenda-
item toe: 
 

 Tik op  
 

 Typ: Test 
 

 Wijzig, indien 
gewenst, de tijd  

 
 Klik op  

 

 
De nieuwe activiteit staat in 
de agenda: 
 
 

 

U controleert op uw computer of dit agenda-item ook op de iCloud-website aan 
de agenda is toegevoegd: 

 

 

 Klik op  
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U ziet dat het agenda-item is 
toegevoegd: 
 
 

 
U gaat terug naar het beginscherm van iCloud: 
 

 Klik op ,  
 
 
2.3 Uitloggen bij de iCloud-website 
 
Zeker wanneer u niet uw eigen of een openbare computer gebruikt, is het aan te 
raden om uit te loggen bij de iCloud-website wanneer u deze niet meer gebruikt. Zo 
voorkomt u dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Zo logt u uit op de 
website van iCloud: 
 

 Klik op uw naam 
 

 Klik op  
 
 

 
U ziet weer het inlogscherm van de iCloud-website. 
 

 Sluit uw internetbrowser 5 
 
In dit hoofdstuk heeft u kennisgemaakt met de iCloud-website. U heeft gezien hoe de 
apps Agenda en Contacten in iCloud gesynchroniseerd worden.  
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3. iCloud op uw Windows-computer 
 

 
Met behulp van het programma iCloud voor Windows kunt u verschillende 
onderdelen van iCloud laten synchroniseren met uw Windows-computer. In dit 
hoofdstuk leest u hoe uw bladwijzers synchroniseert met Internet Explorer.  
 
iCloud voor Windows biedt ook de mogelijkheid om uw foto’s en bestanden uit 
iCloud Drive met uw computer te synchroniseren. Daar leest u in de volgende 
hoofdstukken meer over. 
 
Als u het programma Microsoft Outlook gebruikt op uw pc, kunt u uw agenda, 
contacten en taken synchroniseren met de apps Agenda, Contacten en 
Herinneringen. Hierover leest u meer in het boek iCloud (ISBN 978 90 5905 160 7). 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• iCloud voor Windows downloaden en installeren; 
• bladwijzers synchroniseren via iCloud. 
 

 Let op! 
Als u een Mac gebruikt, kunt u dit hoofdstuk overslaan. 
 

 Let op! 

Het onderdeel  van iCloud voor Windows wordt besproken in het boek 

iCloud (ISBN 978 90 5905 160 7). Het onderdeel  wordt 
besproken in het boek iCloud (ISBN 978 90 5905 160 7). 
 

 Let op! 
iCloud voor Windows kan alleen gebruikt worden op computers met Windows 7 en 
hoger. 
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3.1 iCloud voor Windows downloaden en installeren 
 
iCloud houdt e-mails, documenten, contacten, agenda’s en bladwijzers up-to-date 
tussen een iPhone, iPad, iPod touch, Mac en Windows-pc. Hiervoor moet u op uw 
Windows-computer het programma iCloud voor Windows installeren. U downloadt dit 
programma als volgt: 
 

 Open de website https://support.apple.com/kb/DL1455?viewlocale=nl_NL 
6 

 

 Klik op  
 

 Klik op

 

 

 Klik op  

 
Het programma wordt gedownload. U gaat akkoord met de voorwaarden van de 
licentieovereenkomst: 
 

 Klik een rondje  bij 

 
 Klik op 

 
 

 
Uw scherm wordt donker en u ziet het venster Gebruikersaccountbeheer waarin u 
toestemming geeft voor de installatie: 
 

 Klik op  
 
De installatie begint. Na een paar tellen ziet u dit venster weer: 
 

 Klik op  
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Daarna wordt de rest van het programma geïnstalleerd. Als de installatie is afgerond: 
 

 Klik op  
 
De computer moet opnieuw opgestart worden om de wijzigingen goed door te 
voeren. 
 

 Meld, indien nodig, 
andere gebruiker(s) af 

 
 Sla, indien nodig, uw 

werk op 
 

 Klik op 

 

 
De computer wordt opnieuw opgestart. Na het opstarten kunt u meteen inloggen met 
uw Apple ID: 
 

 Typ uw Apple ID 
 

 Typ uw wachtwoord 
 

 Klik op 

 
 

 
Er wordt gevraagd of u diagnostische informatie naar Apple wilt versturen. Dat hoeft 
u niet te doen: 
 

 Klik op  
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Het venster iCloud wordt 
geopend: 
 
Hier ziet u welke onderdelen 
u kunt beheren: 
 
Hier ziet u hoeveel 
opslagruimte u nog heeft: 
 
   

 
U gaat alleen Foto’s en Bladwijzers gebruiken: 
 

 Klik de vinkjes  bij 

 en 

weg 
 

 Klik bij  op 

 
 

 
Er wordt een map iCloud-foto’s gemaakt. Deze map wordt standaard in de map 
(Mijn) Afbeeldingen op uw pc geplaatst.  
 
U ziet de locatie van de map. 
De map (Mijn) Afbeeldingen 
wordt ook wel Pictures 
genoemd: 
 
Eventueel kunt u de locatie 
van deze map wijzigen. Dat 
hoeft u nu niet te doen: 
 

 Klik op  
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Standaard worden de bladwijzers uit Safari op de iPhone, iPad of Mac 
gesynchroniseerd met Internet Explorer. Als u een andere of meerdere 
internetbrowsers gebruikt, kunt u deze selecteren: 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik een vinkje bij de 
gewenste 
internetbrowser(s) 

 

 Klik op  
 

 
 
U past de wijzigingen toe: 
 

 Klik op  
 
Er wordt gevraagd of u de bladwijzers op deze computer wilt samenvoegen met de 
bladwijzers die al in iCloud staan: 
 

 Klik op  
 

 
U sluit het venster iCloud: 
 

 Klik op  
 
Indien nodig kunt u de internetbrowser sluiten: 
 

 Sluit uw internetbrowser 5 
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3.2 Bladwijzers synchroniseren via iCloud 
 
De bladwijzers die u maakt in Safari op uw iPhone, iPad of Mac moeten nu 
automatisch worden toegevoegd aan de internetbrowser op uw Windows-computer, 
en vice versa. 

Dat gaat u even proberen. Op uw iPhone of iPad: 
 

 Haal uw iPhone of iPad uit de sluimerstand of schakel hem in 1 
 

 Open de app Safari 2 
 

 Open de website www.visualsteps.nl 7 
 
U ziet de website van Visual Steps B.V., de uitgever van dit cahier. Zo voegt u deze 
website aan de favorieten toe: 
 

 Tik op ,  
 
U selecteert de map Bladwijzers: 
 

 Tik op  

 
 Tik op  

 
Eventueel kunt u de naam van de bladwijzer aanpassen. Dat hoeft u nu niet te doen: 
 

 Tik op  
 
De bladwijzer wordt opgeslagen.  
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 Tik op  
 
U ziet dat de bladwijzer is 
toegevoegd: 
 

 

Op de Mac gaat u als volgt te werk: 
 

 Open de app Safari 4 
 

 Open de website www.visualsteps.nl 6 
 
U ziet de website van Visual Steps B.V., de uitgever van dit cahier. Zo voegt u deze 
website aan de favorieten toe: 
 

 Klik op , ,  
 
De bladwijzer wordt opgeslagen.  
 

 Klik op ,  
 
U ziet dat de bladwijzer is 
toegevoegd: 
 

 
De bladwijzer is nu opgeslagen in iCloud. Dat gaat u even controleren op de 
computer:  

 
 Open uw internetbrowser 

 
In dit voorbeeld wordt Internet Explorer gebruikt: 
 

 Klik op  
 
U ziet dat de bladwijzer ook 
hier is toegevoegd: 
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Een bladwijzer die u verwijdert op het ene apparaat, zal ook worden verwijderd op de 
andere apparaten waar u iCloud gebruikt. Probeert u het maar eens: 
 

 Rechtsklik op   
 

 Klik op  
 

De bladwijzer wordt verwijderd. Dat controleert u even op de iPhone of iPad: 
 

 Haal uw iPhone of iPad uit de sluimerstand of schakel hem in 1 
 

 Open, indien nodig, de app Safari 2 
 

 Tik op  
 
U ziet dat de bladwijzer verdwenen is. 
 

 Ga terug naar het beginscherm 3 
 

Op de Mac controleert u dit als volgt: 
 

 Open, indien nodig, de app Safari 4 
 

 Tik op ,  
 
U ziet dat de bladwijzer verdwenen is. 
 

 Sluit het venster Safari 5 
 
In het boek iCloud (ISBN 978 90 5905 160 7) maakt u kennis met de iCloud-
fotobibliotheek en fotostream. U ziet dan ook wat u op uw Windows-computer met de 
foto’s van uw iOS-apparaten kunt doen.  
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In dit cahier heeft u kennis gemaakt met iCloud. Wilt u meer leren over iCloud, dan 
is de titel iCloud geschikt voor u!  
 
iCloud is de online opslagdienst van Apple voor onder andere foto’s, video’s, 
contacten, afspraken, bladwijzers, boeken en muziek. Met iCloud kunt u bestanden 
online opslaan en synchroniseren (gelijkmaken) met uw iPhone, iPad en Mac. 
iCloud zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle muzieknummers en apps die u op uw 
iPhone heeft gekocht ook op uw andere apparaten beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt 
voor onder andere foto’s en video’s. 
Met behulp van het programma iCloud voor Windows worden uw bestanden ook 
gesynchroniseerd met uw Windows-computer. 
Verder bevat iCloud diverse andere handige functies, zoals Zoek mijn iPad. Met 
deze optie kan het apparaat worden gevonden en desgewenst vergrendeld of 
gewist, zodat anderen het apparaat niet kunnen gebruiken. Ook kunt u een 
reservekopie van uw iPad of iPhone maken via iCloud. 
Dit boek behandelt stap voor stap alle mogelijkheden van iCloud. Zo heeft u altijd en 
overal al uw gegevens bij de hand! 
 

 

iCloud 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 184 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 160 7 
Prijs: €17,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/icloud 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• iCloud instellen op de iPad, iPhone en Mac 
• iCloud voor Windows gebruiken 
• foto’s, muziek, bestanden en e-mail in iCloud gebruiken 
• de functie Zoek mijn iPad gebruiken 
• aankopen uit de iTunes en App Store delen met gezinsleden 
• reservekopie maken en iCloud sleutelhanger gebruiken 

 
Geschikt voor: iPad, iPhone, Mac of een Windows 8.1- of 7-computer. Kijk op de 
website bij dit boek www.visualsteps.nl/icloud voor de uitgebreide 
systeemvereisten voor iCloud. 
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Hoe doe ik dat ook alweer? 
 

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

1 
 

iPhone of iPad uit de 
sluimerstand halen of 
aanzetten 
Uit de sluimerstand halen: 

 
 Druk op de thuisknop  

  
Of: 

  Druk op de aan/uit-knop 
  
  Sleep van links naar rechts 

over het scherm 
  

Als u een viercijferige toegangscode 
heeft ingeschakeld: 

  Voer de code in 
  

iPhone of iPad aanzetten: 
  Houd de aan/uit-knop 

ingedrukt tot het Apple-logo in 
beeld verschijnt 

  
  Sleep van links naar rechts 

over het scherm 
  

Als u een viercijferig wachtwoord heeft 
ingeschakeld: 

  Voer de code in 
  

Om de simkaart te ontgrendelen: 
  Tik op  
  
  Typ de pincode 
  
  Tik op  
 

2 App openen 
  Tik op het icoon en de naam 

van de app, bijvoorbeeld 

 

3 
 

Teruggaan naar het 
beginscherm 

 
 Druk op de thuisknop  

4 App openen op de Mac 
  Tik op het app-icoon, 

bijvoorbeeld  
 

5 Venster sluiten/programma 
stoppen 
In Windows:

 
 Klik op  

  
Op de Mac: 

 
 Klik op  

  
Indien nodig: 

  Klik in de menubalk op de 
naam van het programma 

  
  Klik op Stop 

‘programmanaam’ 
 

6 Een website openen 
Op de taakbalk: 

 

 Klik op  of  
  
  Typ het webadres in de 

adresbalk 
  
 

 Druk op  
 

7 Een website openen in Safari 
  Tik op de adresbalk 
  
  Typ het webadres  
  
 

 Tik op  
 


