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Stappenplan: scherm tablet of iPad beperken of vastzetten 
Dit stappenplan is gemaakt op basis van iOS 15. De tips kunnen ook nuttig zijn voor een oudere 
software, maar dan kan het zijn dat de benaming of plaatsing van de instellingen net ergens anders 
zit. Om te achterhalen op welke iOS versie jou iPad functioneert klik je op ‘Instellingen’  ‘Algemeen’ 
 ‘Info’. Daar zie je dan als tweede kopje ‘Softwareversie’.  
 
Het kan handig zijn om het scherm van de tablet of iPad te beperken of vast te zetten. Bijvoorbeeld 
als je een filmpje aanzet voor een cliënt en niet wilt dat hij/zij het filmpje uit kan zetten of zelf op 
YouTube kan zoeken. Of als je een spelletje aanzet voor de cliënt maar ervoor wilt zorgen dat hij/zij 
de app niet af kan sluiten om een andere app te openen. Je maakt hiermee een beveiligde omgeving 
op de tablet.  
 
Begeleide toegang instellen: 

1. Ga naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' en schakel vervolgens 'Begeleide toegang' in. 
2. Tik op 'Toegangscode-instellingen' en vervolgens op 'Stel code voor begeleide toegang in'. 
3. Voer een toegangscode in en voer deze vervolgens opnieuw in. U kunt hier ook 'Face ID' of 

'Touch ID' inschakelen als u daarmee een sessie met begeleide toegang wilt kunnen 
beëindigen. 

 
Een sessie met begeleide toegang starten: 

1. Open de gewenste app.  
2. Op een iPhone X of nieuwer drukt u drie keer op de zijknop. Op een iPhone 8 of ouder drukt 

u drie keer op de thuisknop. 
3. Als u bepaalde delen van het scherm niet wilt laten reageren op aanraking, omcirkelt u die 

delen met één vinger. U kunt de cirkel verplaatsen, vergroten en verkleinen. U verwijdert de 
cirkel door op 'X' te tikken. 

4. Tik op 'Begeleide toegang' en vervolgens op 'Start'. 
 
Bepalen welke functies beschikbaar zijn: 

1. Als u functies wilt uitschakelen of een tijdslimiet wilt instellen, drukt u driemaal op de 
thuisknop of zijknop en tikt u vervolgens op 'Opties'. Als 'Opties' niet wordt weergegeven, 
drukt u opnieuw driemaal op de thuisknop of zijknop en voert u uw toegangscode in. 

2. Tik op de gewenste opties en tik vervolgens op 'Gereed'. 
 
Voor meer info: 

 iOS: Instellen van de 'begeleide toegang' op de iPad - YouTube  
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https://www.youtube.com/watch?v=AbNXxBnBsiQ
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