Eindtermen Apps en instellingen
Kennismaken met een iPhone of iPad
Kent het verschil tussen Android en iOS
Noemt 5 voordelen van het werken met een iPad/iPhone in de zorg
Noemt 3 risico's van het werken met een iPad/iPhone in de zorg
Weet dat de iPad er in meerdere formaten is.
Weet dat de iPhone er in meerdere versies is.
Weet hoe hij het apparaat kan aan-en uitzetten.
Basisvaardigheden iPhone / iPad
Kan swipen
Weet wat een browser is.
Kan SIRI gebruiken om zaken op afstand te bedienen of vragen te stellen.
Kan het scherm horizontaal en verticaal laten draaien.
Kan het apparaat opladen.
Kan iets inspreken met de microfoon op het apparaat.
Kan iemand uit het adresboek bellen met de iPhone
Kan een sms versturen met de iPhone
Kan een contact toevoegen en verwijderen van een iPhone.
Kan een beltoon instellen op de iPhone.
Kan een foto maken met de Iphone en de tablet.
Kan een selfie maken met de Iphone en de tablet.
Kan een filmpje maken met de Iphone en de tablet.
Kan een bestand verwijderen van de Iphone en de tablet.
Kan met de thuisknop de Iphone en de iPad ontgrendelen.
Kan een screenshot maken.
Gebruikt de dicteerfunctie om gesproken tekst om te zetten in geschreven tekst.
Weet hoe hij tekst hardop kan laten voorlezen.
Kan de QR code gebruiken met de camerafunctie
Kan gemaakte video of foto delen
AppStore
Weet wat de Appstore is.
Kan een app zoeken in de Appstore.
Weet hoe hij een update van een app moet uitvoeren.
Download een applicatie op een tablet of smartphone
Weet hoe hij een betaalde app kan betalen met de creditcard.
Selecteert de meest geschikte applicatie voor een toepassing.
Kan een mapje maken om apps te rubriceren
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Apps
Weet wat iBooks is.
Kan een document zoeken in iBooks.
Kan de agendafunctie gebruiken
Kan de mailfunctie gebruiken.
Kan WhatsAppen met de iPhone
Kan de foto eenvoudig bewerken met een app.
Verwijdert een applicatie op een tablet of smartphone
Weet hoe hij de veiligheid van een app kan checken.
Laat geen persoonlijke gegevens van cliënten achter in gratis apps.
Kan een FaceTimeverbinding tot stand brengen.
Kan een FaceTimeoproep beantwoorden.
Kan een website openen op Safari.
Kan een link delen via de verschillende media.
Kan aantekeningen maken in Notities.
Kan muziek luisteren op de Iphone en de tablet
Zoekt uit de boekjes met apps en producten op www.sheerenloo.nl/innovatie 3 apps die geschikt
zouden kunnen zijn voor zijn cliënt.
Zoekt uit de boekjes met apps en producten op www.sheerenloo.nl/innovatie 3 apps die geschikt
zouden kunnen zijn voor zijn eigen werk.
Kan een spelletje openen voor een cliënt.
Kan navigeren met behulp van een applicatie.
Instellingen
Kan de Wifi aan-en uitzetten op het apparaat.
Kan verbinding maken met een veilig Wifi-netwerk.
Kan meldingsgeluiden aan-en uitzetten van de Iphone en de tablet.
Kan het bedieningspaneel openen van de iPad.
Kan het geluid van de Iphone en de tablet harder, zachter en uit zetten.
Kent de functie van de vliegtuigmodus.
Kan de Iphone en de tablet in vliegtuigmodus zetten.
Kan een veilig wachtwoord instellen of een vingerafdruk.
Weet hoe hij een update van de Iphone en de tablet moet uitvoeren.
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