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Wat heeft u nodig? 
 
U heeft de volgende zaken nodig: 
 

 

De belangrijkste voorwaarde om met dit boek te kunnen werken 
is dat u beschikt over een iPad of een Android-tablet.  
 

 
 
Uw voorkennis 
 
Om met dit boek te kunnen werken, moet u beschikken over basiskennis voor 
werken op een iPad of Android-tablet.  
 
Als u nog niet over deze vaardigheden beschikt, kunt u op de volgende website een 
overzicht van boeken over tablets vinden: www.visualsteps.nl/tablets 
 
 
Hoe werkt u met dit boek? 
 
Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het boek naast uw tablet en voert alle opdrachten stap voor stap 
direct op de 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 een tablet moet doen, 
bijvoorbeeld ergens op tikken. 

 

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

 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. 
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Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit boek 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 boek in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
U vindt in dit boek ook veel algemene informatie en tips. Deze informatie staat in 
aparte kaders. 
 
Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boek krijgt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Achter in dit boek vindt u ook de bijlage Woordenlijst waarin u 
termen die u niet kent, kunt opzoeken. Deze extra informatie is echter niet 
noodzakelijk om het boek door te kunnen werken. 

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de tablet. 

 
 
Website 
 
Bij dit boek hoort een website: www.visualsteps.nl/goedendagskype 
Kijk er regelmatig om na te gaan of er eventuele aanvullingen of errata bij dit boek 
zijn geplaatst. 
 
 
Toets uw kennis 
 
Bij sommige boeken wordt een toets beschikbaar gesteld op de website 
www.computerbrevet.nl. Hiermee kunt u uw kennis online testen.  
Aan de hand van meerkeuzevragen kunt u zien hoe het met uw kennis over de 
computer, tablets en diverse programma’s gesteld is. Na het maken van de toets 
wordt, indien gewenst, uw Computerbrevet naar het opgegeven e-mailadres 
verstuurd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De toetsenwebsite is een 
gratis service van Visual Steps. 
 
 
Voor docenten 
 
Visual Steps-boeken zijn geschreven als zelfstudiemateriaal voor individueel gebruik. 
Deze boeken zijn echter ook uitstekend te gebruiken als lesmateriaal voor groepen in 
cursusverband.  
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1. Werken met Skype op een iPad  
 

 
Skype op een tablet geeft u de mogelijkheid om op een flexibele manier te 
communiceren met andere Skype-gebruikers. U kunt bijvoorbeeld vanaf uw bank 
een tekstbericht versturen en zittend aan de keukentafel een videogesprek voeren. 
Juist deze mobiliteit maakt het gebruik van Skype op een tablet zo handig.  
 
Dit hoofdstuk gaat over het gebruik van Skype op een iPad. Skype op een Android-
tablet wordt beschreven in hoofdstuk 2. U leert eerst hoe u de app Skype gratis 
downloadt en installeert op uw iPad. Vervolgens leert u hoe u een Skype-account 
aanmaakt.  
 
Een Skype-account bestaat uit een aantal gegevens, waar onder een Skypenaam 
en een wachtwoord. Wanneer u beschikt over een Microsoft-account hoeft u geen 
Skype-account aan te maken. Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres dat 
eindigt op @hotmail.nl, @hotmail.com, @live.nl, @live.com of @outlook.com en een 
wachtwoord. 
 
Met uw Skype- of Microsoft-account meldt u zich aan bij Skype. Vervolgens leert u 
hoe u contactpersonen toevoegt en een (video)gesprek voert met een 
contactpersoon die op dat moment ook online is. Verder wordt het versturen van 
tekstberichten, foto’s en een videoboodschap beschreven. Het versturen van 
tekstberichten wordt ook wel chatten genoemd. Tenslotte leert u hoe u een aantal 
instellingen aanpast en Skype op de juiste manier afsluit. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• de Skype app downloaden en installeren; 
• een Skype-account maken en aanmelden bij Skype; 
• contactpersonen toevoegen en een contactverzoek accepteren of weigeren; 
• een geluidstest doen; 
• een (video)gesprek voeren en een oproep accepteren of weigeren; 
• een tekstbericht, foto en een videoboodschap versturen; 
• instellingen aanpassen; 
• afmelden bij Skype en de app Skype afsluiten. 
 

 Tip 
Bovenaan de pagina’s staat een  om aan te geven dat dit hoofdstuk over de iPad 
gaat. Het volgende hoofdstuk over Android-tablets is te herkennen aan  . 
 

 Let op! 
In dit hoofdstuk wordt de iPad rechtop gehouden, met de lange zijde verticaal. 
Advies is om uw iPad ook rechtop te houden terwijl u de handelingen in dit boek 
doorwerkt, anders ziet u een iets ander scherm dan in de voorbeelden. 
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1.1 Skype downloaden en installeren 
 
Voordat u gebruik kunt maken van Skype op uw iPad, moet de app Skype worden 
gedownload en geïnstalleerd. Als de app Skype al op uw iPad staat, gaat u direct 
verder naar paragraaf 1.2 Een Skype-account aanmaken. 
 
Het downloaden en installeren van apps op uw iPad gaat via de App Store. Deze app 
staat standaard op uw iPad en is bestemd voor het aanschaffen van zowel gratis als 
betaalde apps. In de App Store zoekt u eerst een app, waarna u deze kunt 
downloaden en installeren. Het zoeken van een app is heel eenvoudig: 
 

 Tik op  
 
Deze app kan bij u op een 
andere plaatst staan. 
 

 
 Tik op 

 
 

 
 Typ: skype 
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Onder in het scherm op het 
schermtoetsenbord: 
 

 Tik op  

 
U ziet de zoekresultaten. U gaat de app Skype voor iPad downloaden: 
 

 Tik bij

op  
 

 

 Tik op  
 
 

 
Nu moet u het wachtwoord van uw Apple ID invullen. Een Apple ID heeft u nodig om 
apps te installeren op uw iPad. U heeft deze ingevoerd tijdens het in gebruik nemen 
van uw iPad. 
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 HELP! Ik heb geen Apple ID 
Heeft u tijdens het in gebruik nemen van uw iPad geen Apple ID ingevoerd, dan kunt 
u dat alsnog doen. In de app Instellingen: 
 

 Tik op  
 
Voor een bestaande Apple ID: 
 

 Vul het e-mailadres en wachtwoord van uw Apple ID in 
 

 Tik op   
 
Voor een nieuwe Apple ID: 
 

 Tik op  
 

 Volg de instructies in de schermen 
 

 Typ uw wachtwoord 
 

 Tik op  
 

 
 

U ziet : 
 
Dit betekent dat de app wordt 
geïnstalleerd. 
 

 
Om Skype direct te openen, 

tikt u op . Dat is nu 
niet nodig. In de volgende 
paragraaf opent u Skype via 
de app. 
 

 Druk op de thuisknop 

 
 
De app Skype staat op uw iPad. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe u 
een Skype-account aanmaakt. 
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1.2 Een Skype-account aanmaken 
 
U kunt zich aanmelden bij Skype met een Skype-account. Een Skype-account 
bestaat uit een aantal gegevens, waar onder een Skypenaam en een wachtwoord.  
 
Wanneer u echter beschikt over een Microsoft-account, hoeft u geen Skype-account 
aan te maken. Een Microsoft-account bestaat onder andere uit een e-mailadres dat 
eindigt op @hotmail.nl, @hotmail.com, @live.nl, @live.com of @outlook.com en een 
wachtwoord. 
 

 Let op! 
Als u reeds een Skype-account of Microsoft-account heeft, hoeft u de stappen in 
deze paragraaf niet te volgen. U opent dan alleen de app en gaat daarna verder met 
paragraaf 1.3 Aanmelden bij Skype. 
 
Om de app Skype te openen: 
 

 Tik op  

 

 HELP! Ik zie de app Skype niet 
Ziet u de app Skype niet, dan staat deze waarschijnlijk op een andere pagina. Veeg 
met uw vinger van rechts naar links over het scherm om naar de volgende pagina te 
gaan. Door van links naar rechts te slepen, gaat u terug naar het beginscherm. 
 
Mogelijk ziet u een melding over pushberichten voor de app Skype. Pushberichten 
zijn meldingen die u krijgt als u een bericht ontvangt in Skype. In paragraaf 1.12 
Instellingen aanpassen leest u meer over deze berichten. 
 
Als u de berichten wilt toe 
staan: 
 

 Tik op  
 
 

 
 
  


