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Slim werken met de iPad 

In de training “Slim werken met de iPad” krijg je de mogelijkheden om binnen jouw organisatie 

professioneel om te gaan met de iPad. De iPad heeft een toekomst met vele unieke kansen zoals het 

razendsnel notuleren en informatie verwerken. Met deze training leer je eenvoudig vergaderen 

zonder papieren of grote laptops op tafel.  Tijdens deze training leer je alle vaardigheden om te 

profiteren van alle mogelijkheden die de iPad biedt. Gedurende de training behandeld de trainer 

verschillende Apps om helemaal iPad-ready te worden! 

 

Trainingsduur 

Deze ééndaagse training bestaat uit 6 effectieve lesuren. 

 

Doelgroep 

Deze training is geschikt voor cursisten die meer vaardigheden willen opdoen met het gebruik van 

een iPad (zowel zakelijk als privé gebruik). 

 

Aanvangsniveau 

Voorkennis aangaande deze training is het gebruik van een tablet/smartphone. 

 

Inhoud 

Introductie van de iPad 

- Standaard Apps zoals agenda-, 
Contact- en emailbeheer 

- Overvloed van Apps in de Appstore 
- Introduceren van een aantal zakelijke 

Apps 
 

Snel en efficiënt vergaderen met de iPad 

- Het instellen van de iPad agenda 
- De digitale agenda verspreiden 
- Notulen opslaan, delen en aanleveren 

op de iPad 
- Actielijsten aanmaken 
- Plannen van een vergadering op de 

iPad 
- Afhandeling van de 

vergaderuitkomsten 
 

Supersnel en geavanceerd werken met de 

iPad 

- Makkelijk notuleren met Apps 
- De beste Office apps voor de iPad 
- Communiceren met collega’s; 

Facetime, iMessage en Skype 

- Presenteren met de iPad 
- Samen op de iPad teksten creëren 
- Eigen notities snel ordenen 
- Agenda en email beheer van 

managers 
- Teksten op de iPad met de hand 

schrijven 
 

Apps die behandeld worden 

- Goodreader 
- OneNote 
- Skydrive / Office 365 
- Adobe Reader 
- iAnnotate 
- KeyNote 
- Office 2HD 
- SoundNote 
- Lync 
- SharePoint 
- Facetime 
- iMessage 
- Skype 
- ActionNote 
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