
 

 

 
 
Een Apple ID aanmaken. 
 
Een Apple ID kan op verschillende manieren gemaakt worden. 
 
1. Ouders die reeds een Apple ID hebben, kunnen via gezinsdeling een AppleID voor 

leerling aanmaken (hier geldt geen leeftijdsgrens voor).  
2. Ouders die geen Apple ID kunnen een Apple ID aanmaken en vervolgens gezinsdeling 

instellen en voor leerling een Apple ID instellen. 
3. Ouders kunnen een Apple ID aanmaken voor leerling (hier geldt een leeftijdsgrens van 

13 jaar voor). 
4. Leerling kan zelf een Apple ID aanmaken (hier geldt een leeftijdsgrens van 13 jaar 

voor). 
 
Hoe maak je een Apple ID aan op de iPad? 
Ga naar instellingen/login op je ipad, kies Heb je nog geen iPad en volg de instructies.  
Let op bij geboortedatum, je moet 13 jaar zijn. 
Een andere manier is om naar de App store te gaan (klik op icoontje App store) en 
download een gratis app bijv. ‘buienradar” 
Kies: Maak nieuwe Apple ID aan. 
Vul e-mailadres en wachtwoord in (kies je eigen e-mailadres of bijv. je Zuyderzee Lyceum 
e-mailadres) 
Ga akkoord met de algemene voorwaarden. 
Vul daarna je gegevens in: Let op bij geboortedatum, je moet 13 jaar zijn.  
Kies daarna volgende. 
Kies bij betaalmethode: Geen (je kunt dan gratis apps downloaden en evt. betaalde apps 
via iDeal betalen). 
Je ontvangt een SMS op het opgegeven telefoonnummer met een code. Vul deze code in. 
Vul gevraagde gegevens in en klik op volgende. 
Via de mail ontvang je een verificatiecode/link. 
Vul deze in/klik hierop en je Apple ID is klaar. Log in bij de App store en “koop” de gratis 
app. 
 
Ouders kunnen gezinsdeling activeren nadat ze zijn ingelogd met hun Apple ID bij iCloud. 
Ga op je iPad via Instellingen naar iCloud en log in. 
Je kunt nu kiezen om via “Configureer gezin” een extra Apple ID voor gezinsleden aan te 
maken. Volg de stappen zoals die verschijnen. 
 
Zodra je een Apple ID gemaakt hebt kun je inloggen bij iCloud (via Instellingen). 
 “Zoek mijn iPad” gaat dan automatisch aan. Ook kun je daar je iCloud instellingen 
beheren. 
 
Ga naar de App store en download eventuele updates voor je iPad. 
 
 
Succes, 
 
Met vriendelijke groet, 
Systeembeheer. 


