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Voorwoord  

 
Beste lezers en lezeressen, 
 
De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat met talloze 
mogelijkheden. Dit apparaat is ideaal voor allerlei toepassingen, bijvoorbeeld surfen 
op internet, e-mailen, notities maken of een agenda bijhouden.  
 
Maar dit is lang niet alles wat dit praktische apparaat te bieden heeft. Er zijn een 
aantal standaard apps (programma’s) beschikbaar voor het werken met foto’s, video 
en muziek. Zelfs uw woonplaats of de wereld bekijken met Google Street View is 
mogelijk.  
 
Daarnaast kunt u via de App Store vele gratis en betaalde apps en spellen 
downloaden. Wat dacht u van recepten, horoscopen, fitnessoefeningen en 
voorleesverhalen? U kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een handige app 
verkrijgbaar. 
 
In dit cahier maakt u kennis Facebook en Twitter op de iPad. Dit onderwerp wordt 
onder andere behandeld in de titel iPad voor senioren 
(ISBN 978 90 5905 348 9). Meer informatie over deze titel vindt u op 
www.visualsteps.nl/seniorenipad 
 
Studio Visual Steps 
 
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 iPad en voert alle opdrachten stap voor stap 
direct op uw iPad 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 iPad. 
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 de iPad moet doen, 
bijvoorbeeld ergens op tikken of een tekst typen. 

 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord van de 
iPad 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 iPad 
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. 

 

 De hand wordt ook gebruikt bij de oefeningen. Deze oefeningen aan het 
einde van ieder hoofdstuk helpen u de handelingen zelfstandig te herhalen. 

 

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 over de iPad. 
 

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 iPad.  
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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 klikken op uw scherm. In de vetgedrukte 
instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. Met de 
zwarte 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 iPad.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De zwarte lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich 
bevindt op uw scherm: 
 

 Tik op  
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In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het scherm 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Onder 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 iPad 
ziet. 
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Communiceren 
 
 

 
Bent u een enthousiast gebruiker van Facebook en/of Twitter? Dan mogen de gratis 
apps van deze sociale netwerken natuurlijk niet ontbreken op uw iPad.  
 
Facebook en Twitter zijn bovendien geïntegreerd in verschillende standaard apps op 
uw iPad. Wanneer u heeft ingelogd in de app Instellingen, kunt u vanuit het 
Berichtencentrum snel iets op uw prikbord in Facebook zetten of twitteren. Een link 
uit Safari, een foto uit Foto’s, een locatie uit Kaarten: met enkele tikken deelt u ze 
met uw vrienden of volgers. De activiteiten waar u op Facebook voor inschrijft, 
worden meteen in uw agenda gezet en uw Facebook-vrienden worden opgenomen 
in de app Contacten. 
 
Met de gratis app Skype kunt u videogesprekken voeren met contactpersonen die 
ook Skype gebruiken op hun computer of smartphone. Als u Skype al op uw 
computer of laptop gebruikt, zult u merken dat Skypen met uw iPad heel eenvoudig 
en comfortabel is. Meer informatie hierover vindt u in het boek iPad voor senioren 
(ISBN 978 90 5905 348 9) www.visualsteps.nl/seniorenipad  
 
In dit cahier leert u: 
 
• inloggen bij Facebook en Twitter en de gratis apps installeren; 
• de Facebook-app gebruiken; 
• de Twitter-app gebruiken; 
• Facebooken en Twitteren vanuit standaard iPad apps. 
 

 Let op! 
In dit cahier wordt er van uitgegaan dat u al een account heeft bij Facebook en 
Twitter. Indien u nog geen account heeft, kunt u deze, indien gewenst, maken via 
www.facebook.nl en www.twitter.com. U kunt natuurlijk ook dit cahier alleen 
doorlezen. 
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Inloggen bij Facebook  
 
In de app Instellingen kunt u inloggen met uw Facebook-account bij Facebook. 
Daarna hoeft u niet meer in te loggen bij de standaard iPad apps die uw Facebook-
account gebruiken. 
 

 Schakel, indien nodig, Wi-Fi in 1 
 

 Open de app Instellingen 2 
 

 Sleep de pagina 
omhoog  

 

 Tik op 
 
U logt in: 
 

 Typ uw 
gebruikersnaam 

 
 Typ uw wachtwoord 

 
 Tik op 

 
 

 
Er verschijnt een venster met meer informatie: 
 

 Tik op  
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Er wordt meteen gevraagd of u de gratis app van Facebook wilt installeren: 
 

 Tik op 

 
 
 

 Log in met uw Apple ID 3 
 
De Facebook-app wordt geïnstalleerd op uw iPad. In de volgende paragraaf kunt u 
lezen hoe u deze gebruikt. 
 
 
De Facebook-app gebruiken  
 
U opent de app van Facebook: 
 

 Tik op  
 
Bij deze app moet u mogelijk eenmalig inloggen met uw Facebook-account: 
 

 Typ uw 
gebruikersnaam 

 
 Typ uw wachtwoord 

 
 Tik op 

 
 
Facebook vraagt 
toestemming om u 
pushberichten te sturen: 
 

 Tik op 
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In het nieuwsoverzicht ziet u berichten van uw vrienden en van bekende personen of 
bedrijven die u volgt. De berichten die u op uw eigen pagina plaatst, verschijnen bij 
uw vrienden in hun nieuwsoverzicht. 
 
Met  kunt u een 
statusbericht op uw eigen 
Facebook-pagina zetten: 
 
Met  kunt u een 
foto selecteren of maken en 
met een begeleidende tekst 
op uw pagina zetten: 
 
Met  kunt u 
een bericht met uw huidige 
locatie op uw pagina zetten: 
 

 
Als u een bericht leuk vindt: 
 

 Tik bij het bericht op  
 
Of als u wilt reageren op een bericht: 
 

 Tik bij het bericht op  
 

 Typ uw bericht 
 

 Tik op  
 
Zo bekijkt u uw eigen prikbord: 
 

 Tik op  
 

 Tik op uw naam 
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U ziet de berichten op uw 
prikbord: 
 
Met  gaat u naar de 
foto’s die u naar Facebook 
heeft geüpload: 
 
Met  gaat u naar de 
persoonlijke informatie die u 
deelt op Facebook: 
 
Met  gaat u naar 
uw vriendenlijst: 
 
 

 
Als er iemand reageert op uw prikbordbericht of reageert op een bericht waar u ook 

op reageerde, verandert de knop  in . U ziet op dezelfde manier dat er 

vriendschapsverzoeken zijn bij  en privéberichten bij . 
 
U bekijkt de overige menuopties: 
 

 Tik op  
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U kunt het zoekvak gebruiken 
om bekenden of pagina’s te 
zoeken: 
 

Met de knop  
gaat u naar uw 
privéberichten: 
 
Hiermee opent u uw 
vriendenlijst: 
 
Hiermee bekijkt u welke 
vrienden in de buurt hebben 
ingecheckt: 
 
Bij  kunt u met 
behulp van lijsten de 
berichten uit uw 
nieuwsoverzicht gesorteerd 
per groep weergeven: 

 
 Sleep de pagina omhoog 

 
Met de app  kunt 
u uw foto’s in Facebook 
bekijken en beheren: 
 
Met  kunt u op 
verschillende manieren 
zoeken naar vrienden en 
bekenden: 
 
Onderaan vindt u de knoppen 
voor de helpfunctie en het 
bewerken van instellingen: 

 
Als u ingelogd blijft, worden er nieuwe gegevens opgehaald zodra u de app 
Facebook opent. Als u zich liever afmeldt, doet u dat zo: 
 

 Tik op 
 

 Ga terug naar het beginscherm 4 
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Inloggen bij Twitter  
 
In de app Instellingen kunt u inloggen bij Twitter. Daarna hoeft u bij de standaard 
iPad apps die uw Twitter-account gebruiken, niet meer in te loggen. 
 

 Open de app Instellingen 2
 

 Sleep de pagina 
omhoog  

 

 Tik op  
 
U logt in: 
 

 Typ uw 
gebruikersnaam 

 
 Typ uw wachtwoord 

 
 Tik op 

 
 

 
Er wordt meteen gevraagd of u de gratis app van Twitter wilt installeren: 
 

 Tik op 

 
 
 

 Log in met uw Apple ID 3 
 
De Twitter-app wordt geïnstalleerd op uw iPad. In de volgende paragraaf kunt u 
lezen hoe u deze gebruikt. 
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De Twitter-app gebruiken  
 
U opent de app van Twitter: 
 

 Tik op  
 
U geeft de app toegang tot het Twitter-account waar u mee had ingelogd: 
 

 Tik op  
 

 
Twitter wil uw huidige locatie gebruiken. De lijst met zogenaamde trending topics, 
(onderwerpen waar veel over wordt getwitterd), wordt dan op uw locatie afgestemd: 
 

 Tik op  
 

 
Twitter wil u pushberichten sturen. Als u daar toestemming voor geeft kunt u de 
instelling later altijd weer veranderen. 
 

 Tik op  
 

 
Twitter wil aan de hand van uw contactpersonenlijst vrienden zoeken die ook 
twitteren. Dat hoeft u nu niet te doen: 
 

 Tik op   
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U ziet uw tijdlijn met de laatste tweets van personen of bedrijven die u volgt. Uw 
eigen tweets verschijnen bij uw volgers in hun tijdlijn. 
 
Zodra er nieuwe tweets 

beschikbaar zijn, ziet u  bij 

de knop : 
 
Zo laadt u de nieuwe tweets: 
 

 Veeg omlaag over de 
berichten 

 
De knoppen in het menu hebben de volgende functie: 
 

 

Hiermee opent u de startpagina van Twitter. Hier ziet u de 
laatste tweets van personen of bedrijven die u volgt en uw 
eigen tweets. 

 

 

Hiermee opent u een overzicht van alle antwoorden die u 
heeft ontvangen via een beantwoorde tweet. Daarnaast 
ziet u alle berichten waarin uw gebruikersnaam wordt 
genoemd. 

 

 

Hiermee gaat u naar de pagina met uw profielinformatie. 
Op deze pagina staan ook links naar de tijdlijn met tweets 
die u heeft verstuurd, de accounts die u volgt en uw 
volgers. Deze pagina is voor iedereen zichtbaar.  
Hiermee gaat u ook naar uw privéberichten. Deze zijn 
alleen voor u zichtbaar. 

 

 

Hiermee gaat u naar overzichten van onder andere trends, 
wie te volgen en activiteiten. 

 

Bij  en  ziet u aan  dat er nieuwe vermeldingen of berichten zijn. 

Boven in de statusbalk ziet u . Hiermee zoekt u tweets op onderwerp of naam. 
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Zo verstuurt u een nieuwe tweet: 
 

 Sleep de pagina omhoog 
 

 Tik rechtsboven op 
 

 Typ uw bericht 
 

 Tik op  
 

 

 Tip 
Items toevoegen aan uw tweet 

Met de opties  kunt u een aantal zaken aan uw tweet toevoegen: 
 

 
Foto maken of toevoegen uit de fotobibliotheek. 

 

 
Uw huidige locatie toevoegen aan het bericht. 

 
Uw tweet verschijnt boven in uw tijdlijn. Uw volgers zien uw tweet in hun tijdlijn. 
 

 Ga terug naar het beginscherm 4 
 
 

Facebooken en twitteren vanuit andere apps  
 
Facebook en Twitter zijn geïntegreerd in het Berichtencentrum en onder andere in de 
standaard apps Foto’s, Safari en Kaarten op uw iPad. In deze paragraaf maakt u 
kennis met een aantal opties.  
 
Als u een bericht op uw prikbord wilt zetten of een tweet wilt versturen, heeft u de 
apps van Facebook en Twitter niet nodig. In plaats daarvan gebruikt u het 
Berichtencentrum: 
 

 Open het Berichtencentrum 5
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In dit voorbeeld staan geen 
berichten in het 
Berichtencentrum: 
 
U ziet de vakken voor Twitter 
en Facebook: 
 
Zo plaatst u een bericht: 
 

 Tik op  of  
 

 Typ uw bericht 
 

 Tik op  of  
 
Vanuit de app Foto’s is het heel eenvoudig om een foto te delen via Facebook of 
Twitter: 
 

 Open de app Foto’s 6
 

 Open een foto 7 
 

 Tik op  
 

 Tik op  of  
 

 Typ uw bericht 
 

 Tik op  of  
 

 Ga terug naar de beginpagina 4
 
U kunt op dezelfde manier een link naar een interessante webpagina delen vanuit 
Safari: 
 

 Open de app Safari 8



19 

Dit cahier is een deel van een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel: iPad voor senioren (ISBN: 978 90 
5905 348 9). ©Visual Steps - www.visualsteps.nl 

 Open een willekeurige webpagina 9 
 

 Tik op  
 

 Tik op  of  
 

 Typ uw bericht 
 

 Tik op  of  
 

 Ga terug naar de beginpagina 4
 
Vanuit Kaarten deelt u op deze manier een interessante locatie: 
 

 Open de app Kaarten 10 
 

 Zoek een locatie, bijvoorbeeld Zaanse Schans 11 
 

 Tik bij op 
 

 Tik op  
 

 Tik op  of  
 

 Typ uw bericht 
 

 Tik op  of  
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 Ga terug naar de beginpagina 4 
 

 Schakel, indien nodig, Wi-Fi uit 12 
 
U bent nu aan het einde van dit cahier gekomen. In dit cahier heeft u geleerd hoe u 
met Facebook en Twitter werkt op de iPad.  
 
Visual Steps 
 
U heeft gemerkt dat de Visual Steps-methode een uitstekende methode is om snel 
en efficiënt kennis te vergaren. Alle boeken van uitgeverij Visual Steps zijn volgens 
deze methode geschreven. In verschillende series zijn een flink aantal titels over 
diverse onderwerpen verschenen. Bijvoorbeeld over Windows, Mac OS X, de 
iPhone, fotobewerking, videobewerking, gratis toepassingen, zoals Google Earth, en 
nog veel meer.  
 
Website 
Op de website www.visualsteps.nl vindt u onder de knop Productoverzicht van alle 
Visual Steps-titels een uitgebreide beschrijving, de volledige inhoudsopgave en een 
deel van een hoofdstuk ter inzage (PDF-bestand). Daarmee kunt u nagaan of een 
bepaalde titel aan uw verwachting voldoet. Direct bestellen kan ook. 
 
Verder vindt u op deze informatieve website onder andere: 
• gratis computercahiers en informatiegidsen (PDF-bestanden) over diverse 

onderwerpen; 
• aparte webpagina’s met informatie over fotobewerking en videobewerking; 
• een groot aantal veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden; 
• informatie over het gratis Computerbrevet dat u op de online toetsenwebsite 

www.computerbrevet.nl kunt behalen; 
• gratis Houd-me-op-de-hoogte-service: e-mail ontvangen bij verschijnen van boek.  
 
Visual Steps Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van alle uitgaven van Visual Steps? Word dan (zonder 
enige verplichting) abonnee van 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; 
• nieuwe gratis computercahiers en gidsen; 
• prijsvragen en enquêtes waarmee u fraaie prijzen kunt winnen.  
 
Als abonnee van de Visual Steps Nieuwsbrief heeft u direct toegang tot de gratis 
cahiers en gidsen op www.visualsteps.nl/gratis 
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In dit cahier heeft u gewerkt met Facebook en Twitter op de iPad. Wilt u meer weten 
over de iPad, dan is de titel iPad voor senioren geschikt voor u!  
 

De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat met talloze 
mogelijkheden. Dit apparaat is ideaal voor bijvoorbeeld surfen op internet, e-mailen, 
notities maken of een agenda bijhouden.  
Maar dit is lang niet alles wat dit praktische apparaat te bieden heeft. Er is een 
aantal standaard apps (programma’s) beschikbaar voor het werken met foto’s, video 
en muziek. Maar ook boeken en tijdschriften lezen op de iPad is mogelijk, evenals 
het bijhouden van een Facebook- of Twitter-account. 
Daarnaast kunt u via de App Store vele gratis en betaalde apps en spellen 
downloaden. Wat dacht u van recepten, horoscopen, fitnessoefeningen en 
voorleesverhalen? U kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een handige app 
verkrijgbaar.  
In dit boek maakt u stap voor stap en in uw eigen tempo kennis met de belangrijkste 
functies en opties van de iPad. Er gaat een wereld voor u open! 
 

 

iPad voor senioren 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 304 
Uitvoering: Gebonden, full colour 
ISBN: 978 90 5905 348 9 
Prijs: €22,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/seniorenipad  

 

Een greep uit de onderwerpen: 
• bediening van de iPad 
• verbinding maken met Wi-Fi en het mobiele datanetwerk 
• surfen en e-mailen 
• apps voor allerlei toepassingen gebruiken 
• apps downloaden in de App Store 
• foto, video en muziek 
• Facebook en Twitter gebruiken 

 

Geschikt voor: de iPad 2, de nieuwe iPad (derde generatie), de vierde generatie 
iPad en iPad Mini. 
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten en oefeningen voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 Wi-Fi inschakelen 
 

 Tik op  
  
 

 Tik op  
  
  Sleep bij  het schuifje 

 naar rechts 
 

2 App Instellingen openen 
 

 Tik op  
 

3 Inloggen met Apple ID  
  Typ uw wachtwoord  
  
 

 Tik op  
  
 Of als u had uitgelogd: 
  Tik op 

  
  Typ uw e-mailadres 
  
  Typ uw wachtwoord 
  
 

 Tik op   
 
 

4 Teruggaan naar het 
beginscherm 

 

 Druk op de thuisknop  
 

5 Berichtencentrum openen 
  Veeg vanaf de bovenrand van 

de iPad omlaag  
 

6 App Foto’s openen 
 

 Tik op  
 

7 Foto openen 
  Tik, indien nodig, op 

 
  
  Tik op de foto 
 

8 App Safari openen 
 

 Tik op  
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9 Website openen 
  Tik op de adresbalk 
  
 

 Tik, indien nodig, op  
  
  Typ het webadres 
  
 

 Tik op  
 

10 App Kaarten openen 
 

 Tik op  
 

11 Locatie zoeken 
 

 Tik op 
  
 

 Tik, indien nodig, op  
  
  Typ de gewenste zoekterm  
  
 

 Tik op  
 

12 Wi-Fi uitschakelen 
 

 Tik op  
  
 

 Tik op  
  
  Sleep bij  het schuifje 

 naar links 
 
 


