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Voorwoord 
 
Een van de meestgebruikte programmapakketten voor de computer is Microsoft 
Office en die functionaliteit kunt u in een eenvoudigere vorm ook op uw iPad 
gebruiken. Hiervoor zijn verschillende apps beschikbaar en sinds kort ook van 
Microsoft zelf. De gratis versie bestaat uit drie verschillende apps; Word voor 
tekstverwerking, Excel voor spreadsheets en PowerPoint voor presentaties. 
 
Bestanden die u hiermee maakt, zijn met alle huidige versies van Microsoft Office 
Word, Excel en PowerPoint en andere Office-programma’s uitwisselbaar. In dit cahier 
leert u een eenvoudig tekstverwerkingsdocument maken. Deze kunt u later weer 
bewerken op uw computer. 
 
In het handige stap voor stap boek iPad voor zakelijk gebruik leert u zakelijke apps 
downloaden en hiermee werken. Ook komt het synchroniseren en delen van uw 
bestanden aan de orde. Hiervoor zijn diverse apps en programma’s beschikbaar 
zodat u op uw iPad en op uw pc kunt werken aan eenzelfde document. Ook het 
plannen van projecten en bijhouden van gewerkte uren houdt u eenvoudig bij via een 
app. 
 
Wist u dat u ook direct vanaf uw iPad op uw pc kunt inloggen en werken? Dit is 
handig om bijvoorbeeld even iets op uw pc op te zoeken. Verder leert u met het boek 
iPad voor zakelijk gebruik hoe u accounts op sociale media zoals Twitter, 
Facebook en LinkedIn bijhoudt zodat u ook via uw iPad contact kunt onderhouden 
met uw klanten. 
 
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-boek cahier 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. 

 

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 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 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 iPad.  
 
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  
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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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Tekstverwerking met de Word-app  
 

 
Een van de meestgebruikte programmapakketten voor de computer is Microsoft 
Office en die functionaliteit kunt u in een eenvoudigere vorm ook op uw iPad 
gebruiken. Hiervoor zijn verschillende apps beschikbaar en sinds kort ook van 
Microsoft zelf. De gratis versie bestaat uit drie verschillende apps; Word voor 
tekstverwerking, Excel voor spreadsheets en PowerPoint voor presentaties.  
 
Bestanden die u hiermee maakt, zijn met alle huidige versies van Microsoft Office 
Word, Excel en PowerPoint en andere Office-programma’s uitwisselbaar. In dit 
cahier leert u een eenvoudig tekstverwerkingsdocument maken. Deze kunt u later 
weer bewerken op uw computer. 
 
In dit cahier leert u: 
 
• de Word-app downloaden; 
• aanmelden; 
• tekstdocumenten maken; 
• documenten opslaan. 
 

 Let op! 
De apps zijn gratis, maar u moet wel een Microsoft-account hebben. Dit is een  
e-mailaccount dat eindigt op hotmail.com, hotmail.nl, live.nl of outlook.com. 
 

 Let op! 
Een app van een Office-programma kan het programma zoals u dat op een 
computer gebruikt niet vervangen. U kunt er wel eenvoudige bestanden mee maken 
of wijzigingen aanbrengen in bestaande documenten, spreadsheets of presentaties 
die u op uw computer heeft gemaakt. Ook kunt u bestanden aanmaken die u op uw 
computer verder bewerkt.  
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Word-app  
 
Met de app Microsoft Word kunt u bestanden maken die met alle huidige versies van 
Microsoft Word en andere Office-programma’s uitwisselbaar zijn. Deze app is 
tegenwoordig gratis, maar u moet wel over een Microsoft-account beschikken. 
 

 Zet uw iPad aan of haal hem uit de sluimerstand 1 
 

 Download de app  2, 3 
 
 
Aanmelden 
 
De eerste keer moet u zich aanmelden met uw Microsoft-account: 
 

 Open de app Microsoft Word 4 
 
De eerste keer ziet u dit 
scherm: 
 

 Veeg naar links tot u 
het laatste scherm ziet 
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Als u niet bent aangemeld 
met een Microsoft-account: 
 

 Tik op 

 

 
 Typ het e-mailadres 
voor uw Microsoft-
account 

 
 Tik op 

 

 
 Typ het wachtwoord 

 
 Tik op 
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Als u bent aangemeld, ziet u 
dit scherm: 
 
Als u zich voor de eerste keer 
aanmeldt, ziet u mogelijk een 
melding over het versturen 
van gegevens naar Microsoft: 
 

 Tik, indien gewenst, 
het vinkje  weg bij 

 
Om te starten: 
 

 Tik op 

 
 

 
 Let op! 

U gebruikt hier de gratis versie van de app. De Premium versie met meer 
mogelijkheden is niet gratis.  
 
U ziet de laatste informatie 
over de versie: 
 

 Tik op  
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U ziet de naam van uw 
Microsoft-account: 
 
U begint met een leeg 
document: 
 

 Tik op 

 

 
U ziet een leeg document: 
 
Onder in het scherm 
verschijnt het toetsenbord. 
 

 
 
Tekstverwerking 
 
U maakt met deze app een nieuw tekstverwerkingsdocument dat uitwisselbaar is met 
Microsoft Word 2007 en latere versies: 
 

 Typ een korte tekst, bijvoorbeeld: 
 

 

 Tip 
Maak uitgebreidere documenten op uw computer 
De functionaliteit van de iPad en Office apps is voldoende om eenvoudige documen-
ten te maken. Langere documenten of documenten waarin veel opmaakfuncties 
nodig zijn, kunt u beter op uw computer maken.  
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 Tik op  
 
U ziet de mogelijkheden om 
de opmaak van de tekst aan 
te passen: 
 

 Tik op  
 

 Tik op  

 

 Tik op  
 

 Typ nog een regel 
 
De opmaak wordt toegepast: 
 

 
Net als bij Microsoft Word op de computer kunt u opmaakstijlen gebruiken: 
 

 Tik in de kopregel 
 

 Tik op  
 

 Tik op  
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De opmaak van de titel is 
veranderd: 
 

 
Om de opmaak van een woord te veranderen:  
 

 Tik twee keer op een 
woord 

 
Het woord is geselecteerd: 
 

 Tik op  

 
U ziet de tekstkleuren: 
 

 Veeg omhoog 
 

 Tik op rood 
 

 
 Tik in de tekst 

 
De selectie is uitgeschakeld: 
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 Tip 
Ongedaan maken 
Als u niet tevreden bent met de voorgaande handeling dan maakt u die ongedaan: 
 

 Tik op  
 

 
Ook het lettertype en de lettergrootte verandert u door de tekst te selecteren: 
 

 Tik twee keer op een 
woord in de laatste 
regel 

 
 Selecteer de hele regel 

5 
 
U verandert de lettergrootte: 
 

 Tik op 12 
 

 Tik op 14 
 
U kunt ook twee keer op  

 tikken: 
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De tekst is vergroot: 
 
Om de regel meer te laten 
opvallen, laat u deze 
inspringen: 
 

 Tik op  
 

 
U schakelt de selectie uit: 
 

 Tik in de tekst 
 

 
U kunt het document opslaan op uw iPad of in de Microsoft cloud opslag, genaamd 
OneDrive. Dit betekent dat de gegevens niet meer op een lokale computer staan, 
maar ergens ‘in een wolk’ (cloud) op internet zijn opgeslagen.  
Om het document op uw iPad op te slaan: 
 

 Tik op  
 

 

 Tik op  
 

 Tik naast  
 

 Tik op  
 

 Typ: Parkeren 
 

 Tik op  
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Het document is opgeslagen 
op uw iPad. U ziet de recent 
bewerkte documenten: 
 
Om alle documenten te zien: 
 

 Tik op  

 
U opent een document als 
volgt: 
 

 Tik op  
 

 
U ziet het document en kunt het nu wijzigen. U kunt ook foto’s of andere 
afbeeldingen in uw document plaatsen: 
 

 Tik onder de tekst 
 
Als de aanwijzer niet  
onder de tekst staat: 
 

 Tik achter de laatste 
regel 

 

 Tik op  
 

 Tik op  
 

 Tik op 
 

 

 Tik op  
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Mogelijk ziet u een melding 
dat Word toegang wil tot uw 
foto’s: 
 

 Tik op  
 

 Tik nogmaals op 

 
 
 

 
 Tik op een foto 

 

 
De foto is ingevoegd: 
 
U verkleint de foto: 
 

 Sleep de hoekpunt 
rechtsboven naar het 
midden van de foto 
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De foto is verkleind: 
 

 Sleep de foto naar de 
gewenste plaats  

 
Om het hele document te 
zien: 
 

 Veeg naar beneden op 
het scherm  

 

Wijzigingen in het document worden automatisch opgeslagen. U controleert dat nu: 
 

 Tik naast de foto  
 

 Tik op  
 

 
Automatisch opslaan staat 
aan: 
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 HELP! Automatisch opslaan staat uit 
Als automatisch opslaan uit staat, kunt u het document handmatig opslaan door te 

tikken op . Om automatisch opslaan aan te zetten: 
 

 Sleep  naar rechts 
 

 
U kunt als volgt uitloggen bij de app: 
 

 Tik, indien nodig, op 

 

 

 Tik op  
 

 Tik op de naam van 
uw Microsoft-account 

 

 Tik op  
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Dit moet u nog bevestigen: 
 

 Tik op  
 
 

 
 Ga terug naar het beginscherm 6 

 
U heeft in dit cahier de basishandelingen voor het maken en opslaan van 
tekstverwerkingsdocumenten met de Word-app geleerd. Als u Microsoft Word op de 
computer gewend bent, zullen veel van de functies vertrouwd voorkomen en is de 
werkwijze herkenbaar. Doordat de documenten als een Microsoft Word-bestand 
worden opgeslagen, kunt u de documenten op de computer openen en bewerken als 
u ze op de OneDrive of een andere clouddienst opslaat.  
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In dit cahier heeft u leren tekstverwerken met de app Word op uw iPad. Wilt u meer 
leren over werken met Office-apps en andere apps voor zakelijk gebruik op de iPad, 
dan is de titel iPad voor zakelijk gebruik geschikt voor u!  
 
Meer en meer mensen gebruiken een iPad voor hun werk, bijvoorbeeld om snel een 
afspraak in de agenda te zetten, een herinnering in te stellen of online te 
vergaderen. Daarnaast is het zeer gemakkelijk om met aanvullende apps Office-
tekstbestanden, -presentaties en -spreadsheets te maken.  
In dit handige stap voor stap boek leert u zakelijke apps downloaden en hiermee 
werken. Ook komt het synchroniseren en delen van uw bestanden aan de orde. 
Hiervoor zijn diverse apps en programma’s beschikbaar zodat u op uw iPad en op 
uw pc kunt werken aan eenzelfde document. Ook het plannen van projecten en 
bijhouden van gewerkte uren houdt u eenvoudig bij via een app. 
Wist u dat u ook direct vanaf uw iPad op uw pc kunt inloggen en werken? Dit is 
handig om bijvoorbeeld even iets op uw pc op te zoeken. Verder leert u hoe u 
accounts op sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn bijhoudt zodat u ook 
via uw iPad contact kunt onderhouden met uw klanten. 
 

 

iPad voor zakelijk gebruik 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 224 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 229 1 
Prijs: €22,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/ipadzakelijk 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• agenda en contactpersonen beheren 
• zakelijke apps downloaden 
• werkzaamheden en projecten plannen 
• creëren en openen van Office-bestanden 
• bestanden synchroniseren en delen 
• verbinding maken met de pc 
• contacten onderhouden via sociale media 
• videobellen met Skype 
• presentaties vertonen via een beamer 

 
Geschikt voor: alle iPads met iOS 8 en hoger. 
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Bijlage 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 
 

iPad aanzetten of uit 
sluimerstand halen 

 

 Druk op de thuisknop  
  

Of: 
  Druk op de sluimerknop 
  
  Veeg naar rechts 
  

iPad aanzetten: 
  Houd de sluimerknop 

ingedrukt tot het Apple-logo 
op het scherm verschijnt 

  
  Sleep over het scherm van 

links naar rechts 
  

Als u een toegangscode heeft 
ingesteld: 

  Typ de code 
 

2 Zoeken in de App Store 
  Tik op het zoekvak 
  
 

 Tik eventueel op  om het 
leeg te maken 

  
  Typ de zoekwoorden 
  
  Tik in de lijst op een gevonden 

item 
 

3 App downloaden 
 

 Tik bij de app op,  

of de prijs  
  
 

 Tik op  of 

  
  Log in met uw Apple ID 
  
 

 Tik op   
 
 
 

4 App openen 
  Tik op de app 
  

Of: 
  Veeg naar links tot u de app 

ziet 
  
  Tik op de app 
 

5 Tekst selecteren 
 

 Selecteer een woord 10 
  
  Sleep de linker- en/of 

rechterlijn van de selectie naar 
de gewenste plaats 

 

6 Naar beginscherm gaan 
 

 Druk op  
 
 


