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Praktische tips over instellingen bij het gebruik
van de iPad door kinderen
Aangeboden door www.praatapps.nl

Handige instellingen
Er zijn een aantal mogelijkheden binnen de instellingen van de iPad, die erg
praktisch zijn bij het gebruik van de iPad door kinderen. Deze instellingen
worden in deze folder beschreven en er wordt een beknopte uitleg bij gegeven.
Alle instellingen die in deze folder beschreven worden
zijn te vinden in het instellingen menu van de iPad.

Multitasking gebaren
Uit ervaring blijkt dat het niet handig is als er tussen verschillende apps
geswiped kan worden. Daarom kan je “multitasking gebaren” uitzetten onder het
tabblad “algemeen” in het instellingen menu.
Aanpassingen voor motoriek, visus en gehoor
Ook onder het tabblad “begeleide toegang” zijn opties te vinden om tegemoet te
komen aan mensen met een visuele of auditieve beperking. Zo is het mogelijk
om de grootte van tekst aan te passen of een verhoogd contrast in te stellen.
Ook kan de audiobalans tussen het linker- en rechter kanaal worden aangepast.
Daarnaast is het mogelijk om schakelbediening in te stellen, als je bijvoorbeeld
de iPad met een losse knop wilt laten bedienen. Voor deze laatste optie is wel
een aparte accessoire vereist.
Beperkingen
Ook op het tabblad “algemeen” van het instellingen menu, vind je de optie
“beperkingen”. Het is mogelijk bepaalde beperkingen in te schakelen, waardoor
je bijvoorbeeld kunt voorkomen dat een kind per ongeluk op internet gaat,
aankopen doet of apps verwijdert van de iPad. Hiervoor kies je eerst voor
“schakel beperkingen in” en kies je een beperkingencode naar keuze. Vervolgens
vink je de opties uit die je niet wilt toestaan.
Rotatievergrendeling
Soms kan het verwarrend zijn dat het scherm van de iPad automatisch draait
wanneer het apparaat wordt bewogen. Daarom is het mogelijk om
rotatievergrendeling aan te zetten.
Begeleide toegang
Met “begeleide toegang” is het mogelijk om een deel van het touchscreen en de
knoppen van de iPad te blokkeren zodat het kind niet per ongeluk op reclame
drukt of de app verlaat.
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Eerst moet je begeleide toegang instellen. Dit hoef je alleen de eerste keer te
doen en
gaat als volgt:
- Ga naar “Instellingen”
- Ga naar “Algemeen”
- Ga naar “Toegankelijkheid”
- Ga naar “Begeleide toegang”
- Zet “begeleide toegang” AAN
- Stel een code in die je gaat gebruiken om de iPad te ontgrendelen als je
de begeleide toegang wilt stoppen (goed onthouden dus!)
Als “Begeleide toegang” is ingesteld kan je deze functie op elk moment in iedere
app
aanzetten. Hiervoor moet je het volgende doen:
- Ga naar een app naar keuze
- Druk 3x (snel) achter elkaar op de home-button (ronde knop)
- Er verschijnt nu een scherm “begeleide toegang”
- Geef in het scherm aan welke gebieden het kind niet mag aantikken (bv.
reclames), door er een lijntje omheen te trekken
- Druk op “START”, je kunt nu verder werken met de app maar zult merken
dat de aangegeven gebieden op het scherm en de home button niet
reageren als je er op
tikt.
Het uitschakelen van begeleide toegang (bv. om van app te wisselen) doe je zo:
- Druk opnieuw 3x (snel) achter elkaar op de home-button
- Voer code in
- Druk op stop, de iPad is nu weer normaal toegankelijk.
Per app worden de instellingen voor begeleide toegang opgeslagen. Zo hoef je
een volgende keer niet opnieuw aan te geven welke gebieden van het scherm
geblokkeerd moeten worden, alleen de begeleide toegang activeren door 3x op
de home button te drukken is voldoende.
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