
 

iPad voor het eerst in gebruik nemen en Apple ID aanmaken 
 

Samenvatting: 
Uw zoon/dochter moet gebruik kunnen maken van een eigen Apple ID 

U moet het Apple ID dat u aanmaakt verifiëren door een e-mail van Apple te 
beantwoorden 

Zowel u als uw zoon/dochter moet beschikken over de gegevens (Apple ID + 
wachtwoord) 

Koppel geen creditcardgegevens aan de Apple ID van uw zoon/dochter maar geef hem/haar 
eventueel een iTuneskaart van bijvoorbeeld €15,-. Wij gebruiken als school geen betaalde Apps.  

 
Stappen die u doorloopt als u de iPad voor het eerst in gebruik neemt en uw kind geen 
Apple ID heeft1: 
 
1. Start met ‘Hallo’, kies de taal (Nederlands) en de taal (Nederlands) 
2. Kies uw Wifi-netwerk en stel deze in. Hierna wordt uw iPad geactiveerd. 
3. Zet locatievoorzieningen aan 
4. Configureer als een nieuwe iPad  
5. Maak een keuze: 

Log in met Apple ID (als uw zoon/dochter een Apple ID heeft) 

Maak gratis Apple ID aan (als uw zoon/dochter nog geen Apple ID heeft). 
6. Selecteer de geboortedatum van één van de ouders/verzorgers. Uw kind heeft 
niet het recht zelfstandig een Apple ID aan te maken! (Als u het eerst probeert met de 
geboortedatum van uw kind en daarna met een andere geboortedatum kunt u géén account 
aanmaken.) 
7. Noteer voornaam en achternaam van uw zoon/dochter 
8. Maak een keuze: 

Gebruik huidig e-mailadres (als uw kind al een e-mailadres heeft) 

Geef mij een gratis iCloud e-mailadres (als uw kind nog geen e-mailadres heeft) 
 
Afhankelijk van uw keuzes kunnen deze stappen in een andere volgorde worden aangeboden op de 
iPad:  
 
9. Maak uw Apple ID aan: noteer het e-mailadres van uw zoon/dochter, voer tweemaal het gewenste 
wachtwoord in. Tip: zowel ouders als kind noteren de Apple ID en het wachtwoord. 
10. Noteer bij Optioneel hersteladres het e-mailadres van één van de ouders/verzorgers. 
11. Lees en ga akkoord met de algemene voorwaarden. Hierna kan het even duren voor uw Apple ID 
is aangemaakt. 
12. U ontvangt op het ingestelde e-mailadres het verzoek om uw Apple ID te bevestigen. Klik op 
Verifieer in de e-mail en log in met het aangemaakte Apple ID met gekozen wachtwoord. 
13. U krijgt de melding te zien dat u op de iPad uw account moet activeren via Instellingen, iCloud. 
14. Maak een code aan (deze code gebruikt uw zoon/dochter om de iPad aan te zetten en voorkomt 
misbruik door anderen). 
15. U kunt volgens Apple aan de slag. 
 
 


