
 

 

 

Het aanraakscherm gebruiken 
Je bedient je tablet met je vingers.  
Sommige toestellen kunnen ook met behulp van een speciale pen, stylus genaamd, bediend worden. 

Je gebruikt de volgende technieken. 

  

Tik 

Je tikt op een item op het aanraakscherm. Afhankelijk van het item waarop getikt wordt, gebeurt er een andere actie.  
Tik je op het pictogram van een app, dan opent de app.  
Tik je op een letter van het toetsenbord, dat typ je de letter.  
Tik je op een menu, dan opent het menu. 

  

Dubbeltik 

Tik snel twee keer op een item. Dubbeltik je bijvoorbeeld in de app Browser op een webpagina, dan zoom je in op dat gedeelte zodat het 
de breedte van het scherm vult. 

  

Vasthouden 

Tik op een item en blijft dit aanraken totdat je een reactie krijgt. Hiermee kan je bijvoorbeeld een woord selecteren. 

  

Slepen 

Tik op een item en sleep het naar een nieuwe locatie.  
Zo versleep je bijvoorbeeld een pictogram van een app naar een nieuwe locatie op het beginscherm. 

  

Vegen 

Veeg snel omhoog, omlaag, naar links of rechts om te bladeren.  
Je kan horizontaal vegen gebruiken om bijvoorbeeld door een fotoalbum te bladeren. 
Je kan verticaal vegen om bijvoorbeeld door een webpagina te scrollen. 

  

Knijpen 

Plaats twee vingers ver uit elkaar en breng ze naar elkaar toe.  
Op deze manier zoom je uit. Andersom kan je ook je twee vingers plaats en je vingers uit elkaar doen. Zo zoom je in. 

  

Meer vingers 

In sommige apps en sommige toestellen kan je meerdere vingers gebruiken om specifieke functies uit te voeren. 

  

 

 
Tekst invoeren 
 
Je tablet heeft een virtueel toetsenbord.  
Dit verschijnt zodra je ergens tekst moet intypen, bijvoorbeeld in een tekstvak.  
Het kan ook zijn dat de indeling van je toetsenbord wordt aangepast naargelang de app die je gebruikt.  
Zo verschijnt bij het intypen van een e-mailadres een toets met het @-teken en een toets met .com. 



 

  

1. Verwijder het teken vóór de cursor. 
2. Deze knop verandert afhankelijk van de gebruikt app. Voert een regeleinde in of bevestigt de tekstinvoer. 
3. Tussen hoofdletter en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen. 
4. Cijfers, leestekens en symbolen weergeven. 

  

Tekst invoeren 

Als je een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tik je op dit teken. Als je een tekenvariant wilt invoeren, raak je het 
teken aan op het toetsenbord en houd je dit vast om een lijst met beschikbare tekens weer te geven.  
Selecteer vervolgens een optie in de lijst.  
Als je bijvoorbeeld ‘é’ wilt invoeren, raak je ‘e’ aan en houd je deze ingedrukt tot andere opties worden weergegeven.  
Sleep terwijl je je vinger op het toetsenbord houdt, naar ‘é’ en selecteer deze optie. 

  

Hoofdletters typen 

Tik voordat je een letter invoert op de hoofdletter toets en typ dan de letter.  
Aan het begin van een zin, typ je meestal automatisch een hoofdletter, tenzij je de optie Auto hoofdlettergebruik uitschakelt bij de 
instellingen. 

Om meerdere hoofdletters te typen, kan je best de caps lock inschakelen. 
Dit doe je door langere tijd op de hoofdlettertoets te duwen, of door twee keer snel achter elkaar op deze toets te duwen.  
Wanneer je opnieuw op de hoofdlettertoets tikt, schakel je de caps lock uit. 

  

Cijfers, leestekens en symbolen typen 

Tik op de knop ?123 voor een toetsenbordindeling met cijfers, leestekens en speciale tekens, tik vervolgens op de toets ~\{ om meer 
symbolen te zien. 
Met de ABC-toets keer je terug naar de letters.  
Op sommige toetsenborden noemt deze knop ook SYM. 

  

Tekens verwijderen 

Tik om de cursor te plaatsen na het teken dat je wilt verwijderen en tik vervolgens op  
Wanneer je je vinger langer op deze toets houdt, verwijder je sneller. 

  

Extra tekens 

Op sommige toetsen staan er lichtgrijze tekens in de rechterbovenhoek. Om dit teken te gebruiken, houd je je vinger op de toets totdat 
het teken verschijnt en haal dan je vinger van het scherm. 

 

 

 

Tekst selecteren, kopiëren en plakken 

Om tekst te selecteren, begin je met één woord te selecteren. 
Dit doe je door lang op één woord te drukken.  
Het geselecteerde woord krijgt een blauwe achtergrond. 
Er verschijnen ook 2 pijlhelften aan weerszijden van de selectie.  
Deze pijlhelften kan je verplaatsen om zo de selectie te vergroten of te verkleinen. 



 

  

Bij het selecteren van tekst krijg je meestal bovenaan een actiebalk te zien. 
Afhankelijk van de app waarin je tekst bewerkt, kan deze balk er anders uitzien. 

 

  

Op deze actiebalk zie je ook een knop Alles selecteren waarmee je de gehele tekst kan selecteren.  
Om de selectie op te heffen, kan je ergens anders tikken. De cursor wordt naar deze locatie verplaatst. 

  

Knippen 

Na het selecteren van tekst kan je op de knop Knippen tikken in de actiebalk.  
De geselecteerde tekst wordt op het klembord geplaatst en de geselecteerde tekst wordt verwijderd. 

  

Kopiëren 

Na het selecteren van tekst kan je op de knop Kopiëren tikken in de actiebalk.  
De geselecteerde tekst wordt op het klembord geplaatst en de geselecteerde tekst blijft staan. 

  

Plakken 

Zet de cursor neer waar je wilt plakken. Blijf het scherm indrukken, totdat het woord Plakken verschijnt. Wanneer je hierop tikt, wordt de 
inhoud van het klembord, ingevoegd. 

Wanneer je tekst hebt geselecteerd, krijg je in de actiebalk ook een knop Plakken. Wanneer je deze knop gebruikt, wordt de 
geselecteerde tekst vervangen door de inhoud van het klembord 

Recent geopende apps - Multitasking 
Met de knop Recent kan je gemakkelijk navigeren tussen verschillend geopende apps. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je op een link 
in een e-mail hebt geklikt en terug wilt naar deze e-mail. 

  

Recent geopende apps tonen 

De knop Recent vind je meestal in de zwarte balk onderaan. Wanneer je deze knop niet hebt, kan je ook een aantal seconden op de 
home-knop drukken. 

 

  

De lijst van recente apps verschijnt. 

 

Je kan nu gemakkelijk een van deze apps openen door op het icoon of het voorbeeldscherm te tikken. De aangeduide app opent. 



  

Recent geopende apps sluiten 

De apps die op de achtergrond nog draaien, bevinden zich in een soort wachtende toestand. In deze toestand gebruikt de app geen 
enkel proces van je toestel en je hoeft dus deze lijst niet leeg te maken voor betere prestaties van je toestel. 

  

Soms is het toch wel eens nodig om de app helemaal af te sluiten. Je kan dit doen door de app uit de lijst te slepen. 
 

 

 
Alle geïnstalleerde apps en widgets terugvinden 
Je kan op een gemakkelijke manier alle apps en widgets terugvinden die zijn geïnstalleerd op je toestel.  
Afhankelijk van je Android-versie en je fabrikant ziet het icoon er anders uit, maar meestal zijn het meerdere vierkantjes (soms in een 
cirkel, of het woord App erbij) 

Hieronder enkele voorbeelden van de knop: 

 

  

Je krijgt dan een overzicht te zien met 2 tabbladen (Apps en Widgets) waardoor je kan bladeren 
 
 

 

  

 
 

Het verschil tussen een app en een widget 

Een app kan je vergelijken met een programma op je computer.  
Dus met een app surf je op het internet, schrijf je een e-mail, … 

Een widget toont de informatie van een bepaalde app.  
De kalender-widget laat de komende afspraken op je scherm zien (zonder dat je de app moet openen). Klik je op de widget open je de 
bijhorende app. 

  

 
Startscherm aanpassen - apps en widgets toevoegen en verwijderen 

Het startscherm van je tablet of smartphone is het scherm of schermen die je ziet na het opstarten van je toestel. Deze schermen 
worden het meest gebruikt voor het navigeren tussen apps en widgets. 

  

Apps en widgets toevoegen aan je startscherm 

Ga naar het applicatie-overzicht (zie ook Tip 006). Zoek de app of widget die je wilt toevoegen aan je startscherm(en). Tik hierop en 
houdt deze vast. Na een seconde merk je dat de app of widget los komt en je startscherm verschijnt. Sleep de app of widget naar de 
gewenste plaats op het startscherm. Sleep naar de zijrand om de app op een ander startscherm te plaatsen. 

Alle apps en widget die je op je startschermen plaats, blijven ook in je app-overzicht staan. 

 



  

Apps en widgets verplaatsen 

Tik op de app of widget die je wil verplaatsen en houdt deze vast.  
Na een seconde merk je dat de app of widget los komt en je kan hem nu verplaatsen op het scherm. Wil je hem verplaatsen naar een 
ander startscherm, sleep hem dan naar de zijrand. 

  

Apps en widgets verwijderen 

Tik op de app of widget die je wil verwijderen en houdt deze vast.  
Na een seconde merk je dat de app of widget los komt. Sleep de app of widget naar de prullenbak. Afhankelijk van je versie zie je een 
icoon van een vuilbakje, een kruis, het woord Verwijderen, … Wanneer je de app of widget hierop sleept, wordt hij meestal rood. Als je 
de app of widget nu loslaat, wordt hij verwijderd van je startscherm.  
De app of widget is nu wel verdwenen van je startscherm, maar zal je nog altijd terugvinden in je app-overzicht. 

  

 

Apps installeren (met behulp van de Play Store) 

Wanneer je je toestel uit de doos gebruikt, zijn er al vele interessante apps 
geïnstalleerd. Maar er zijn nog veel meer apps te vinden.  
Je kan het merendeel van de apps vinden in de Play Store 

 Play Store app 

 

  

Wanneer je de Play Store app opent, kom je terecht in de startpagina van de Store.  
Hier heb je bovenaan een keuze tussen Apps, Games, Muziek en Boeken.  
Wanneer je op Apps of Games tikt, krijg je een overzicht van mogelijk interessante apps voor je.  
Je kan ook zoeken naar een specifieke app met behulp van de zoek-icoon in de grijze balk. 

  

App-pagina 

Wanneer je een interessante app hebt gezien, kan je hierop tikken.  
De pagina van de app opent dan. Je ziet duidelijk of een app gratis of betalend is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bij een gratis app, krijg je onmiddellijk een knop Installeren. Voor het aankopen van een betalende app, moet je eerst op de prijs tikken. 
Na het goedkeuren van de App-machtigingen, installeert een gratis app zich. Voor een betalende app, moet je nu eerst nog de 
instructies volgen om te betalen. 

Je kan enkel betalen in Google Play met een kredietkaart.  
Hiervoor kan je bijvoorbeeld je Visa-kaart gebruiken of een prepaid kredietkaart. 

 

  

Tips 

Android is een open besturingssysteem, en is dus best gevoelig voor virussen en malware.  
Je kan best een app installeren die je toestel beschermt.  
Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een van de volgende gratis apps: 

• AVG antivirus: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus 

• Avast! Mobile Security: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=nl 

  

Bekijk voor het downloaden en installeren van een app eerst een aantal dingen op de pagina van de app in de Play Store.  
Lees het aantal sterren, de reviews die een app heeft gekregen, alsook het aantal downloads.  
Dit geeft je een idee of deze app de moeite waard is om te installeren.  
Een gouden regel is dat je best geen apps downloadt die minder dan 10000 downloads hebben en tegelijk een paar recensies tellen.  
Lees ook altijd de machtigingen die een app vereist.  
Let daarbij steeds op wat voor soort app je installeert en of de machtigingen in overeenstemming zijn met het doel. 
 

Apps verwijderen 

Niet alle apps die standaard zijn geïnstalleerd, zijn even nuttig of interessant.  
Spijtig genoeg kunnen de meeste standaard geïnstalleerde apps niet verwijderd worden.  
Meestal kan je enkel apps verwijderen die je zelf hebt geïnstalleerd. 

  

Manier 1: met behulp van de Play Store 

Wanneer je de Play Store app opent, kan je bovenaan in de grijze balk op het icoon van Play Store tikken. Er schuift een menu open, 
waar je Mijn apps kan kiezen.  
In het overzicht van Mijn apps vind je alle apps die geïnstalleerd zijn op je toestel. Wanneer je in de lijst de app aantikt die je wilt 
verwijderen, kom je op een pagina van de app terecht waarin de machtigingen die deze app nodig heeft zichtbaar zijn. Je vindt hier ook 
een knop Verwijderen. Wanneer je deze knop gebruikt, wordt deze app verwijdert van je toestel. 

 
 



 

  

 

 

 
Manier 2: met behulp van de instellingen 

Wanneer je de instellingen van je toestel opent, vind je aan de linkerkant Applicatiebeheer of Apps. Wanneer je hier op tikt, krijg je een 
lijst van de geïnstalleerde apps.  
Wanneer je de app aantikt, die je wilt verwijderen, verkrijg je de informatiepagina van die app. 
Je vindt hier ook een knop Verwijderen. Wanneer je deze knop gebruikt, wordt deze app verwijdert van je toestel. 

 

  

  

Je zal zien dat er nu min-tekens op de verschillende icoontjes verschijnen. 



Wanneer je nu op dit teken tikt op het icoon van de app die je wilt verwijderen, wordt de app verwijdert van het toestel. 

  

 

Bij vragen kan je steeds terecht op kristof@ictbeheer.be 


