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Wat is AirDrop en wat kun je ermee? 
Met behulp van AirDrop kun je snel en eenvoudig en razendsnel foto’s, video’s websites, 

locaties en documenten uitwisselen met andere iPad, iPhone en Mac 

gebruikers in de buurt. Dit gaat via een directe verbinding van apparaat 

naar apparaat. 

AirDrop is te benaderen in het operating systeem van Apple(iOS), maar ook 

via een Mac. Sinds OS X Yosemite en iOS 8 kun je ook gegevens uitwisselen tussen iOS en 

Mac. Hoe je deze optie gebruikt en wat je er voor nodig hebt lees je hieronder terug. Verder 

beperk ik mij alleen tot iPad en iPhone. 

Wat heb je nodig om AirDrop te kunnen gebruiken 
AirDrop kan alleen worden gebruikt op iPhone 5 of nieuwer, iPad Pro, iPad (4e generatie) of 

nieuwer, iPad Air of nieuwer, iPad mini of nieuwer, iPod touch (5e generatie). Verder moet 

wifi en Bluetooth actief zijn om bestanden uit te wisselen.  

Airdrop inschakelen op een iPad of iPhone 
Veeg vanaf de rechterbovenhoek van het scherm met één vinger omlaag om het 

bedieningspaneel te openen. In oudere toestellen doe je dit vanuit het onderkant van het 

scherm omhoog.  

 

  

Tik op de optie 'AirDrop'  en kies één van de drie opties:  

1. 'Alleen contacten': alleen uw contacten kunnen jouw iOS-apparaat zien (iCloud verreist),  

2. 'Iedereen': alle iOS-apparaten in de buurt kunnen jouw apparaat zien, of  

3. 'Uit'. Wanneer je AirDrop inschakelt wordt automatisch wifi en Bluetooth  

geactiveerd, is dit niet het geval dan moet je dit handmatig doen. 

https://www.appletips.nl/goyosemite
https://www.appletips.nl/629h
https://www.appletips.nl/qgdt
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Airdrop inschakelen vanaf iOS 11 
Het bedieningspaneel is onder iOS 11 geheel vernieuwd en kun je nu zelf aanpassen.  

Ook AirDrop is verhuisd, heeft geen eigen knop meer en zit verstopt in het 

bedieningspaneel. Veeg met één vinger vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het 

bedieningspaneel te openen. Op een iPhone X veeg je in de rechterbovenhoek omlaag om 

deze te openen. Leg je vinger op het wifi-icoon of druk stevig (3D Touch) om de AirDrop-

knop weer te geven. Tik op de knop en kies een gewenste optie. Verder werkt AirDrop 

precies hetzelfde als voorheen. 

Hoe foto’s, video’s, websites, locaties en meer delen via AirDrop? 
Met AirDrop kun je draadloos foto's, video's, websites, locaties en andere zaken delen met 

andere apparaten en Mac-computers die in de buurt zijn (iOS 7, iPadOS 13, OS X 10.10 of 

hoger vereist). Met AirDrop kun je gegevens uitwisselen via wifi en Bluetooth. Beide 

voorzieningen moeten zijn ingeschakeld. Als je AirDrop wilt gebruiken, moet je met je Apple 

ID zijn ingelogd. De gegevens die worden overgedragen, worden ter beveiliging versleuteld. 

Een onderdeel versturen via AirDrop 

1. Open het onderdeel en tik op , 'Delen', 'AirDrop',  of een andere knop 

waarmee je de deelopties van de app kunt weergeven. 

2. Voer een van de volgende stappen uit: 

3. Tik op  in de rij met deelopties en tik vervolgens op de profielfoto van een 

AirDrop-gebruiker bij jou in de buurt. 

4. Als je bv een document aan meerdere personen wilt sturen via AirDrop, zal je dus al 

die personen moeten aantikken. Erg handig voor grote groepen mits die allen 

Applegebruiker zijn. 

5. Kies boven de rij met deelopties een bekende die in de buurt is en een apparaat 

heeft dat beschikbaar is voor AirDrop. Bij hun profielfoto's wordt 

het  weergegeven. 

Als de gewenste persoon niet als AirDrop-gebruiker te zien is, vraag je diegene om het 

bedieningspaneel te openen op de iPhone, iPad of iPod touch en toe te staan om 

onderdelen via AirDrop te ontvangen. Om iets naar een Mac-gebruiker te versturen, vraag je 

diegene om in te stellen dat hij of zij in AirDrop in de Finder kan worden gedetecteerd. 

Om een onderdeel op een andere manier dan via AirDrop te versturen, kies je de gewenste 

optie (bijvoorbeeld Berichten of Mail) uit de rij met deelopties (opties verschillen per app). 

Siri kan ook deelsuggesties doen voor personen die je kent door hun profielfoto's en 

symbolen van deelopties weer te geven. 

Je kunt via AirDrop ook veilig wachtwoorden van apps en websites delen met iemand die 

een iPhone, iPad, iPod touch of Mac heeft.  
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Anderen toestaan om onderdelen naar jouw iPad of iPhone te 

versturen via AirDrop 

1. Open het bedieningspaneel en tik op . 

2. Als je  niet ziet, houd je je vinger op de groep regelaars linksbovenin. 

3. Tik op 'Alleen contacten' of 'Iedereen' om aan te geven van wie je onderdelen wilt 
ontvangen. 

4. Wanneer een verzoek binnenkomt, kun je dit accepteren of weigeren. 

Contactpersonen niet zichtbaar in het deel-menu 
Soms kan het gebeuren dat een gebruiker niet zichtbaar is in het deel-menu voor AirDrop. Je 

moet dan aan de gebruiker vragen AirDrop uit te schakelen en opnieuw in te schakelen via 

bovenstaande procedures. Ook kan het herstarten van het apparaat helpen. 

Content ontvangen via AirDrop accepteren 
Wanneer iemand iets deelt via AirDrop krijg jij hiervan een melding te zien met een 

voorvertoning van de gedeelde content. De ontvanger kan nu het delen accepteren of 

weigeren, de overdracht gaat van start en wordt het materiaal ontvangen in de app van 

waaruit het is verstuurd. 

 

Hoe werkt AirDrop? 
Het is erg belangrijk dat Bluetooth en wifi is ingeschakeld, je hoeft niet verbonden zijn met 

hetzelfde wifi netwerk om een overdracht tot stand te brengen. Eerst maakt AirDrop via 

Bluetooth verbinding met het andere apparaat, als dit voltooid is wordt er een tijdelijke wifi 

verbinding opgezet tussen de twee apparaten om het materiaal te versturen. 

Apple-gebruikers kunnen eenvoudig bestanden uitwisselen via AirDrop, maar deze dienst is 

niet beschikbaar voor Android.  

 

https://i2.wp.com/www.appletips.nl/wp-content/uploads/2016/06/airdrop-delen.jpg?ssl=1

