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Begeleide toegang op de iPad of iPhone 

 

Waarom? 

Begeleide toegang zorgt ervoor dat een kind niet zelf uit de app kan gaan en een andere 

app kan openen. Het helpt ook als kinderen hun bewegingen niet goed aan kunnen 

sturen en hierdoor per ongeluk over het scherm vegen (swipen). Hiermee kun je soms 

wisselen tussen apps op je tablet of smartphone. Alleen als dit niet de bedoeling is, is 

het heel vervelend. Een kind is dan enthousiast bezig om telkens een liedje of een 

andere actie aan te zetten in de app en wordt dan per ongeluk door zijn veegbeweging 

uit de app gegooid. Door begeleide toegang aan te zetten, zal het kind niet meer per 

ongeluk uit de app gegooid worden. Wat ook heel handig is in de begeleide toegang is 

dat je bepaalde delen van het scherm kunt uitschakelen of gebieden waar een 

onbedoelde aanraking het kind kan af leiden. Zo kan je bv. reclame uitschakelen en 

voorkomen dat het kind per ongeluk in de app store terecht komt. 

 

Hoe werkt het? 

Om begeleide toegang aan te zetten moet je de volgende stappen volgen: 

1. Open instellingen 

2. Ga naar toegankelijkheid 

 
3. Onder het kopje algemeen binnen toegankelijkheid vind je begeleide toegang, ga 

hier naartoe. 

 
4. Als je het schuifje van begeleide toegang aan zet verschijnt er een vervolg menu 
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a. Toegangscode instellingen. Hier kun je kiezen om de begeleide toegang 

weer uit te zetten met een zelfgekozen code of touch-id. Als je voor een 

code kiest, zorg dat je een makkelijke code neemt (bv dezelfde code 

waarmee je je ipad of iphone ontgrendelt). Heb je de code namelijk fout, 

moet je 30 sec wachten voordat je het weer kunt proberen. 2e keer fout, 

moet je 1 minuut wachten.  

 
b. Activeringsknop. Als je snel begeleide toegang wilt oproepen, vooral om 

hem weer uit te kunnen zetten, moet je deze schuif opzij zetten. Je kunt 

dan door drie keer snel op de thuisknop te drukken begeleide toegang 

aanzetten of uitzetten (dan moet je nog wel eerst de code of touch-id 

invoeren). 

 

Wanneer je de begeleide toegang hebt geactiveerd binnen een bepaalde app, 

staat onderin de tekst “omcirkel de gedeelten van het scherm die je wilt 

deactiveren.” Als je bepaalde delen van het scherm niet wilt laten reageren op 

aanraking, omcirkel die delen dan met één vinger. Je kunt de cirkel/vierkant 

verplaatsen, van vorm veranderen, vergroten en verkleinen. Je verwijdert de 

cirkel door op de “X” te klikken. Kies daarna “start” en de app zal starten. In de 

app zie je dat de delen die je gedeactiveerd hebt lichtgrijs van kleur zijn. Deze 

delen reageren niet meer op aanraking.    

 

  



  15-3-2021 

 

Hieronder zijn al twee onderdelen in de app omcirkelt wat te zien is doordat er een 

lichtgrijze waas overheen valt. 

 

  
 

 

Hieronder zie je hoe je met je vinger een cirkel kunt trekken om een deel van de 

app. 

  

 
 

 

Zo ziet het er dan uit als je begeleide toegang gestart hebt na het omcirkelen. 

Niet helemaal goed te zien, maar de bovenste balk met opties en de linker- en 

rechter onderhoek hebben een lichtgrijze waas, dit betekent dat dit gebied niet 

reageert op aanraking zolang begeleide toegang aan staat. 

 

 


