Apple ID Aanmaken

Beste leerling,
Je iPad is al voorzien van alle apps welke benodigd zijn voor school. Voor het installeren
van apps en voor iCloud heb je een AppleID nodig. Hieronder vind je informatie en een
handleiding hoe je deze aanvraagt.
Gebruik hiervoor je Hondsrug College e-mailadres en wachtwoord!

Waar wordt een Apple ID zoal voor gebruikt?
Een Apple ID wordt voor nogal wat zaken gebruikt, dus het is belangrijk om je wachtwoord geheim te
houden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankopen doen in de iTunes Store (muziek, films, etc.)
Aankopen doen in de App Store (apps)
iMessage (berichtendienst)
FaceTime (videobellen)
Zoek mijn iPad (iOS- en OS X-apparaten terugvinden)
Apple Music
Gebruik van iCloud-diensten, zoals back-up maken van je iPad
Game Center (sociale gamedienst van Apple)

Aanmaken Apple ID
Om een Apple ID aan te maken heb je het volgende nodig:
•
•
•
•
•

Je iPad
Je Hondsrug College e-mailadres dat u als gebruikersnaam van de Apple ID gaat gebruiken
Je Hondsrug College wachtwoord
Je geboortedatum
Drie beveiligingsvragen en antwoorden om je identiteit te verifiëren en een herstel-emailadres. Je kunt deze informatie ook gebruiken om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Volg de volgende stappen voor het aanmaken van een Apple ID:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stap 1: Ontgrendel de iPad en ga naar instellingen.
Stap 2: Klik linksboven op "Log in op je iPad".
Stap 3: Klik vervolgens op "Heb je nog geen Apple ID of ben je deze vergeten?".
Stap 4: Klik op "Maak Apple ID aan".
Stap 5: Doorloop de stappen om een AppleID aan te maken. (Gebruik het mailadres en
wachtwoord van je Hondsrug College account)
Stap 6: Je ontvangt een email met link. (Soms kan het even duren voordat je de email krijgt)
Stap 7: Klik op de link om je Apple ID te verifiëren, en je Apple ID is gereed.
Stap 8: Open de AppStore en download YouTube.
Stap 9: Kies “Gebruik bestaande Apple ID” en log in met de eerder ingegeven gegevens.
Stap 10: Doorloop de laatste stappen om het Apple ID klaar te maken voor gebruik.
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