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Zakelijke iPad cursus voor gevorderden 

iPad cursus voor gevorderden incl. iPad 10.9 inch  - 64 GB wifi met Retina Display 

Na de basiscursus iPad presenteren wij nu de training iPad voor gevorderden, speciaal 

voor personen die al bekend zijn met de iPad en alle zakelijke mogelijkheden van iPad als 

gebruiker willen toepassen. 

Deze training is het antwoord op vragen als: Hoe kan ik als gebruiker films op mij iPad kijken, hoe moet ik films 

omzetten. Kan ik met mijn iPad mijn PC overnemen en de programma’s die daar op staan gebruiken. 

Hoe kan ik mijn bestanden die op mijn PC staan benaderen en overzetten naar mijn iPad. Is het mogelijk om 

mijn foto’s die op mijn PC staan te bekijken via mijn iPad. Kan ik printen met mijn iPad ik heb geen wifi printer. 

Wilt u ook leren om alles uit de iPad te halen, waardoor u het apparaat zowel thuis als op de werkvloer efficiënt 

en effectief kunt gebruiken? Dan kunt u nu bij ons deelnemen aan de één daagse iPad voor gevorderden. 

Tijdens deze één daagse training leert u alle essentiële vaardigheden om de diverse mogelijkheden, functies 

en toepassingen van de iPad optimaal te kunnen benutten. 

Resultaten 

Tijdens de iPad cursus voor gevorderden leert u de iPad effectief en efficiënt te benutten voor diverse 

doeleinden. Zo wordt tijdens de training onder andere aandacht besteed aan zowel de besturing, werking als 

toepassingen van het apparaat. Daarnaast leert u op welke wijze de iPad kan worden ingezet als een krachtige 

business tool in een professionele omgeving. Naast de werking van de iPad, maakt u ook kennis met de 

verschillende (business) applicaties waarmee u uw werkzaamheden effectiever en efficiënter kunt organiseren. 

En leert u hoe u de iPad kan koppelen met uw PC en externe opslag media. 

Er wordt diep ingegaan op alle mogelijkheden voor u als gebruiker tijdens deze cursus. 
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Programma 

• Uitpakken en eerste gebruik iPad. 

• Instellen en uitleg standaard gegevens. 

• Mail instellen. 

• Safari gebruiken als browser. 

• Instellen en gebruik FaceTime. 

• Synchronisatie instellen via de iCloud omgeving. 

• Dagelijkse back-up instellen. Beheer iPad opslag. 

• Gebruik 3G-4G verbinding en wifi verbindingen. 

• Uitleg gebruik app. Store en aanpassen betaal methode. 

• Je Apple ID beheren en koppeling met een andere Apple product instellen.( iPhone, iMac, Macbook of iPod ) 

• Het opsporen en blokkeren van de iPad bij diefstal. 

• Het koppelen van je iPad met Dropbox. 

• Overzicht van de meest productieve (en leuke) business apps voor je iPad.  

• Uitleg gebruik maken van Cloud programma's. 

• Het instellen van beperkingen om te voorkomen dat iemand apps verwijdert en of koopt en of installeert. 

• Het overnemen van je Thuis of werk PC met de iPad. 

• Het converteren van films en deze geschikt maken om op je iPad te kunnen kijken. 

• Je iPad koppelen met Apple TV en alles streamen naar je TV.( Airplay ) 

• Het gebruik van Citrix en inloggen op je werk account. 

• Het maken van eigen Ringtones. 

• iCloud Drive. 

• Handoff. 

• QuickType en alternatieve toetsenborden. 

• Apple Continuity. 

• Family sharing. 

• Gezondheidsapp. 

• Shazam een onderdeel van Siri. 

• Een Bluetooth toetsenbord koppelen met de iPad. 

• iTunes en de thuisindeling instellen en optimaal gebruiken. 

• Instellen van je wifi printer en of je USB printer geschikt maken ( Airport ) om via wifi te printen. 
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Lesmateriaal 

Tijdens de iPad voor gevorderden cursus wordt intensief gebruik gemaakt van de iPad als cursusmateriaal. 

Een iPad 10.9 inch 64 GB Wifi Liquid Retina Display wordt bij de training geleverd (en is uw eigendom). 

 

 

Doelgroep 

De iPad voor gevorderden cursus is geschikt voor alle iPad gebruikers die al bekend zijn met de iPad en of 

iPhone en thuis of zakelijk het maximale rendement uit hun iPad willen halen. Vooral voor degene die nog niet 

in het bezit van een iPad zijn, is de cursus ideaal, omdat er een iPad wordt meegeleverd zonder bijkomende 

kosten. 

Prijs 

De prijs van deze iPad cursus voor gevorderden is € 989,00 incl. BTW 

Inclusief de kosten van verzorging en verblijf, u betaalt niet apart voor zaalhuur, lunch en koffie/thee.  

Zonder extra kosten krijgt u een nieuwe iPad meegeleverd bij deze cursus. iPad 10.9 inch - 64 GB wifi met 

Retina Display  

Kleur Blauw, Roze, Zilver, Geel meegeleverd bij deze cursus  

De prijs voor de cursus zonder iPad is € 400 incl. BTW 

Inclusief de kosten van verzorging en verblijf, u betaalt niet apart voor zaalhuur, lunch en koffie/thee.  
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Upgrade iPad 

Prijs cursus iPad 
De prijs van deze cursus iPad is € 989,00 incl. BTW. Inclusief de kosten van verzorging en verblijf, u betaalt 
niet apart voor zaalhuur, lunch en koffie/thee. 

Zonder extra kosten krijgt u een nieuwe iPad meegeleverd bij deze cursus. iPad 10.9 inch - 64 GB wifi met 
Liquid Retina Display. 

iPad mini  - Spacegrijs - Roze - Paars - Sterrenlicht. 
iPad 2022 - Blauw, Roze, Zilver, Geel.. 
iPad Air 2022 kleur Spacegrijs – Roze – Paars – Blauw – Sterrenlicht 
iPad Pro 11 inch en 12.9 inch in Spacegrijs en Zilver 

iPad mini 8.3 inch 2021           wifi                   64 GB              € 1059,00 
iPad mini 8.3 inch 2021           wifi                   256 GB            € 1259,00 

iPad mini 8.3 inch 2021           cellular             64 GB              € 1259,00 
iPad mini 8.3 inch 2021           cellular             256 GB            € 1459,00     

iPad 10.9 inch 2022                wifi                   64 GB              € 989,00 
iPad 10.9 inch 2022                wifi                   256 GB            € 1189,00 

iPad 10.9 inch 2022                cellular             64 GB              € 1189,00 
iPad 10.9 inch 2022                cellular             256 GB            € 1389,00 

iPad Air 10.9 inch 2022           wifi                   64 GB              € 1189,00 
iPad Air 10.9 inch 2022           wifi                   256 GB            € 1389,00 

iPad Air 10.9 inch 2022           cellular             64 GB              € 1389,00 
iPad Air 10.9 inch 2022           cellular             256 GB            € 1589,00 
  
iPad Pro 11 inch 2022             wifi                   128 GB            € 1469,00 
iPad Pro 11 inch 2022             wifi                   256 GB            € 1599,00 
iPad Pro 11 inch 2022             wifi                   512 GB            € 1849,00 
iPad Pro 11 inch 2022             wifi                   1 TB                 € 2349,00 
iPad Pro 11 inch 2022             wifi                    2 TB                € 2849,00 

iPad Pro 11 inch 2022             cellular             128 GB            € 1669,00 
iPad Pro 11 inch 2022             cellular             256 GB            € 1799,00 
iPad Pro 11 inch 2022             cellular             512 GB            € 2049,00 
iPad Pro 11 inch 2022             cellular             1 TB                 € 2549,00 
iPad Pro 11 inch 2022             cellular             2 TB                 € 2849,00 
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iPad Pro 12.9 inch 2022          wifi                   128 GB            € 1869,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          wifi                   256 GB            € 1999,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          wifi                   512 GB            € 2249,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          wifi                   1 TB                 € 2749,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          wifi                   2 TB                 € 3249,00 

iPad Pro 12.9 inch 2022          cellular             128 GB            € 2069,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          cellular             256 GB            € 2199,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          cellular             512 GB            € 2449,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          cellular             1 TB                 € 2949,00 
iPad Pro 12.9 inch 2022          cellular             2 TB                 € 3449,00 

Duur 1 dag. 
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