IOS 14 TIPS
Alles over widgets
Bijlage bij Nieuwsbrief nr. 7
In iOS 14 heeft Apple de z.g. Widgets een belangrijkere rol toebedeeld in het ontwerp van
het hoofdmenu van de iPad en de iPhone. In deze bijlage gaan wij wat dieper in op de
instellingen en het gebruik.
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Wat zijn widgets?
Widget (Engels, letterlijk: apparaatje, snufje, trucje, dingetje) is de algemene naam voor een
van de elementen waaruit een grafische gebruikersomgeving kan worden opgebouwd
(vensters, menu's, knoppen, keuzerondje).
Tegenwoordig wordt de term widget veelal gebruikt voor de kleine desktopapplicaties die
onder andere terug te vinden zijn in Apple’s Dashboard, SuperKaramba (KDE) en DesktopX
(Microsoft Windows, hier zijn ze gadgets genoemd). Deze kleine applicaties voeren
eenvoudige en veelvoorkomende taken uit en geven snel toegang tot veelgevraagde
informatie. Een voorbeeld van dit soort widgets is een kleine kalender of een kleine
nieuwsberichten.
Een widget is in het kort als volgt samen te vatten: “Een simpel grafisch object of element
dat een eenvoudige, eenduidige en vaak veelgebruikte functie vervult en door een gebruiker
in- en uitgeschakeld kan worden om een bestaande gebruikersinterface aan te vullen of
vorm te geven.”

Wat is zo'n widget nu precies?
Er is een wezenlijk verschil tussen apps en widgets. Apps nemen het gehele scherm in beslag,
terwijl widgets zijn gemaakt om op het hoofdscherm van de telefoon te plaatsen. Er kunnen
meerdere van deze widgets op het hoofdscherm staan. Ze zijn handig om in een oogopslag
relevante informatie te tonen, bijvoorbeeld over het weer, de beurskoersen of het aantal
nieuwe mailtjes. Niet iedere telefoon heeft mogelijkheden voor widgets.

Widget compleet vernieuwd
Dankzij iOS 14 en iPad OS 14 zijn de widgets compleet vernieuwd. Niet alleen zijn de snelle
weergaves van een app met meer details te tonen, ook zijn ze beschikbaar in drie formaten
en kan je ze tussen de apps plaatsen. De afmetingen van de widget zijn: een tegel ter grootte
van vier apps, een tegel met de grootte van 8 apps of een tegel ter grootte van 16 apps.
Deze laatste zal je vooral in het widgetsoverzicht gebruiken, maar de andere kunnen prima
op het beginscherm geplaatst worden.
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De Widgets zijn nu meer onderdeel van iOS en kunnen snel geraadpleegd worden als je ze
tussen de apps plaatst. Wil je dit niet? Dan kun je ze natuurlijk ook alleen raadplegen op de
Widgets-pagina. Deze kun je bereiken door de eerste pagina van het app-overzicht te
openen of door naar rechts te vegen op het toegangsscherm.
Let wel, alleen op een iPhone kun je de widgets tussen de apps plaatsen, op een iPad is
dit niet mogelijk. Waarom Apple deze keuze heeft gemaakt is niet duidelijk. Wellicht willen
ze de iPad meer laten lijken op een Mac dan op een iPhone. De Widgets zijn wel vernieuwd
en ook aan te passen in drie groottes, echter kun je ze alleen vastzetten in de widget-kolom
op het beginscherm in liggende weergave.

Widgets gebruiken op uw iPhone en iPod Touch
Met widgets ontvangt u in één oogopslag actuele gegevens van uw favoriete apps.
Met iOS 14 kunt u widgets op uw beginscherm gebruiken om uw favoriete informatie binnen
handbereik te houden. Of u kunt widgets uit de Vandaag-weergave gebruiken door vanaf het
beginscherm of toegangsscherm naar rechts te vegen.

Widgets op het beginscherm plaatsen en slimme stapel gebruiken
Sinds iOS 14 is het mogelijk om widgets op het beginscherm te plaatsen van je iPhone. Hierbij
heb je de keuze om ze tussen de apps te plaatsen en heb je de keuze uit verschillende
formaten.
Niet alleen kun je widgets op het beginscherm plaatsen van verschillende apps, je kunt ook
stapels aanmaken. Dit zijn widgets van meerdere apps op elkaar, er is zelfs een slimme
variant die zich automatisch aanpast. Goed om te weten, de widgets op het beginscherm zijn
niet verplicht. Als je ze niet tussen je apps wil plaatsen, dan hoeft dit niet.
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Widgets op het beginscherm plaatsen
1. Ontgrendel je iPhone en navigeer naar het beginscherm.
2. Leg je vinger op een lege ruimte tussen de apps of op een app.
3. Wacht enige momenten tot de apps gaan wiebelen.
4.
5.
6.
7.
8.

Tik bovenaan op de plus-knop
om de Widgets-galerie te openen.
Kies een gewenste widget door erop te tikken.
Kies het gewenste formaat en tik op 'Voeg widget toe'.
Vervolgens kun je de widget naar een gewenste plek slepen.
Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.
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Widgets toevoegen aan de Vandaag-weergave
1. Veeg op het beginscherm naar rechts.
2. Houd een widget of een leeg gebied in de Vandaag-weergave
ingedrukt totdat de apps bewegen.
3. Tik op de knop 'Voeg toe'
in de linkerbovenhoek.
4. Scrol omlaag om een widget te selecteren en kies uit drie
beschikbare groottes.
5. Tik op 'Voeg widget toe' en tik vervolgens op 'Gereed'.

Uw widgets wijzigen
Met iOS 14 kunt u uw widgets aanpassen. U
kunt bijvoorbeeld de Weer-widget wijzigen om
de weersvoorspelling voor uw huidige locatie of
een andere locatie te zien. Dit doet u als volgt:
1. Veeg op het beginscherm naar rechts of
2. Houd een widget ingedrukt om het menu
met snelle taken te openen.
3. Tik op 'Wijzig widget'
.
4. Breng uw wijzigingen aan en tik vervolgens buiten de widget
om af te sluiten.
U kunt uw widgets ook verplaatsen zodat uw favorieten eenvoudig
te vinden zijn. Houd een widget ingedrukt totdat deze beweegt en
verplaats de widget vervolgens over het scherm.

Widgets verwijderen
1. Houd de widget die u wilt verwijderen ingedrukt.
2. Tik op 'Verwijder widget'.
3. Tik opnieuw op 'Verwijder' om te bevestigen.
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Widgetstapels aanmaken op een iPhone
Wat zijn widgetstapels
Dit zijn widgets van meerdere apps op elkaar, er is zelfs een slimme variant die zich
automatisch aanpast. Goed om te weten, de widgets op het beginscherm
zijn niet verplicht. Als je ze niet tussen je apps wil plaatsen, dan hoeft dit
niet.
Meerdere widgets tussen de apps kan onrustig op je scherm overkomen,
daarom kun je ook stapels maken. Met behulp van deze optie is het
mogelijk om meerdere widgets van applicaties te bundelen in één widget. Er is zelfs een
slimme variant, maar daar komen we later op terug.

Widgetstapels aanmaken
Als je een widget-stapel wil aanmaken is het belangrijk om te weten dat dit alleen kan voor
exemplaren met dezelfde grootte. Volg hiervoor onderstaande stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ontgrendel je iPhone en navigeer naar het beginscherm.
Veeg van links naar rechts tot je de Widgets ziet verschijnen.
Leg je vinger op een widget tot deze gaat wiebelen.
Sleep een widget op een andere met dezelfde grootte.
Wacht op de animatie en laat dan los.
Herhaal dit als je meerdere wil toevoegen.

Staat je widget nog niet tussen het overzicht of heeft deze niet de juiste afmeting? Tik dan
bovenin op de plus-knop om een widget toe te voegen. Tik op de stapel om de positie van de
widgets te wijzigen of om ze te verwijderen door van rechts naar links te vegen over het
onderdeel.
Zodra je een widget-stapel hebt geplaatst op het beginscherm of in het overzicht kun je met
behulp van een veegbeweging omhoog of omlaag op de stapel wisselen tussen de apps.
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Gebruikmaken van slimme widget
Alle Widget stapels kun je slim laten wisselen, iOS of iPad OS zal dan met behulp van Siri en
machine learning de juiste widget op het juiste moment tonen. Denk hierbij aan de muziek
app als je in de ochtend vaak muziek luistert of het nieuws in de vooravond.
Een Widgetstapel kun je slim laten wisselen door je vinger op de stapel te leggen, wacht
enige momenten en tik daarna op 'Wijzig stapel'. Schakel nu de optie 'Slim draaien' in. Vanaf
nu zal iOS of iPad OS de stapel automatisch aanpassen.

Widgetstapels gebruiken
Met iOS 14 kunt u widgetstapels gebruiken om ruimte te
besparen op uw beginscherm en in de Vandaag-weergave. U
kunt slimme stapels gebruiken of uw eigen widgetstapels maken.

Een slimme stapel aanmaken
Een slimme stapel is een vooraf gemaakte verzameling widgets
die de juiste widget weergeeft op basis van factoren zoals uw
locatie, een activiteit of tijd. Een slimme stapel draait widgets
automatisch om gedurende de dag de meest relevante
informatie te tonen. Een slimme stapel aanmaken:
1. Houd een gebied op uw beginscherm of in de Vandaagweergave ingedrukt totdat de apps bewegen.
2. Tik op de knop 'Voeg toe'
in de linkerbovenhoek.
3. Scrol naar beneden en tik op 'Slimme stapel'.
4. Tik op 'Voeg widget toe'.

Uw eigen widgetstapels aanmaken
1. Houd een app of een leeg gebied op het beginscherm of
in de Vandaag-weergave ingedrukt totdat de apps
bewegen.
2. Sleep een widget bovenop een andere widget. U kunt
maximaal 10 widgets stapelen.
3. Tik op 'Gereed'.

Een widgetstapel wijzigen
1. Houd de widgetstapel ingedrukt.
2. Tik op 'Wijzig stapel'. Vanaf hier kunt u de widgets in de stapel opnieuw ordenen
door het rastersymbool te slepen
. Ook kunt u 'Slim draaien' inschakelen als u wilt
dat iOS u gedurende de dag relevante widgets laat zien. Of veeg naar links over een
widget om deze te verwijderen.
3. Tik op

wanneer u klaar bent.

U hebt iOS 14 nodig om slimme stapels te gebruiken of om uw eigen widgetstapels aan te maken.
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Widgets gebruiken op uw iPad
Krijg in één oogopslag actuele informatie met widgets.

Widgets toevoegen op uw iPad
1. Veeg op uw beginscherm helemaal naar rechts om de Vandaag-weergave te tonen.
2. Houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt en tik op de knop 'Voeg
toe'

wanneer deze in de linkerbovenhoek verschijnt.
3.
Selecteer een
widget, veeg naar links of
rechts om een grootte te
kiezen en tik op 'Voeg
widget toe'.
4.
Tik op 'Gereed' in
de rechterbovenhoek of tik
op uw beginscherm.

Nadat u widgets hebt
toegevoegd, kunt u naar
rechts vegen om uw
widgets in de Vandaagweergave te zien en naar
links vegen om ze te
verbergen. U kunt er ook voor kiezen om de Vandaag-weergave zichtbaar te houden op de
eerste pagina van uw beginscherm: houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt
totdat u 'Houd op beginscherm' ziet en schakel deze optie vervolgens in.

iPad OS: Widgets vastzetten op het beginscherm
Uitleg hoe je de widgets kunt vastzetten op het beginscherm op een iPad met iPad OS of hoe
je deze eenvoudig kunt raadplegen met een veegactie.

Widgets van andere apps gebruiken
Sommige apps van derden bieden ook widgets die u kunt toevoegen. Widgets die zijn
bijgewerkt voor iPad OS 14, werken hetzelfde als ingebouwde iPad-widgets.
Totdat uw favoriete apps zijn bijgewerkt voor iPad OS 14, functioneren de bijbehorende
widgets anders. Lees hoe u widgets gebruikt die niet zijn bijgewerkt.
1. Houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt tot de widgets bewegen.
2. Scrol naar de onderkant van de Vandaag-weergave en tik op 'Pas aan'.
3. Tik op de knop 'Voeg toe'
naast elke appwidget die u wilt toevoegen.
4. Tik op 'Gereed'. Deze widgets verschijnen onderaan de Vandaag-weergave.
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Uw favoriete widgets vastmaken
1. Houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt tot de widgets bewegen.
2. Scrol naar beneden om de widgets te zien die u hebt toegevoegd.
3. Sleep de widgets die u wilt vastmaken naar het donkere gebied bovenaan de
Vandaag-weergave.
4. Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek of tik op uw beginscherm.
Widgets die u vastmaakt, zijn altijd zichtbaar in de Vandaag-weergave. Veeg omhoog in de
Vandaag-weergave om de rest van uw widgets te zien.

Uw widget wijzigen
U kunt de inhoud van sommige widgets aanpassen. U kunt bijvoorbeeld kiezen welke lijsten
worden getoond in de Herinneringen-widget. Dit doet u als volgt:
1. Houd een widget ingedrukt om het menu met snelle taken te openen.
2. Tik op 'Wijzig widget'
.
3. Breng uw wijzigingen aan en tik vervolgens buiten de widget.

U kunt uw widgets ook opnieuw rangschikken. Houd een widget ingedrukt totdat deze
beweegt en verplaats de widget vervolgens omhoog of omlaag.

November 2020

Blz-

9:

Bijlage bij Nieuwsbrief 7

Uw widget verwijderen
Om een widget te verwijderen, houdt u deze ingedrukt en tikt u op 'Verwijder widget'. Tik op
'Verwijder' om te bevestigen.
U hebt iPad OS 14 nodig om uw widgets te wijzigen. Als u de optie voor het wijzigen van een
specifieke widget niet ziet, is de optie niet beschikbaar voor die widget.

Widgetstapels gebruiken
Met iPad OS 14 kunt u widgetstapels gebruiken om ruimte te besparen in de Vandaagweergave. U kunt slimme stapels gebruiken of uw eigen widgetstapels maken.
Slimme stapels combineren
verschillende widgets tot één. U
kunt door de widgets in een
slimme stapel scrollen, of u kunt
iPad OS automatisch relevante
widgets laten tonen. U ziet dan
bijvoorbeeld overdag Agenda om
uw aanstaande afspraken weer te
geven en 's avonds Kaarten om
uw reistijd weer te geven.

Een slimme stapel
aanmaken
Een slimme stapel is een vooraf gemaakte verzameling widgets die de juiste widget
weergeeft op basis van factoren zoals uw locatie, een activiteit of tijd. Een slimme stapel
draait widgets automatisch om gedurende de dag de meest relevante informatie te tonen.
Als u geen actieve slimme stapels hebt, wordt in iPad OS een aanbevolen slimme stapel
weergegeven wanneer u een widget toevoegt. Een eigen slimme stapel aanmaken:
1. Houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt totdat de apps bewegen.
2. Tik op de knop 'Voeg toe'
in de linkerbovenhoek.
3. Scrol naar beneden en tik op 'Slimme stapel'.
4. Tik op 'Voeg widget toe'.

Uw eigen widgetstapels aanmaken
1. Houd een leeg gebied in de Vandaag-weergave ingedrukt totdat de apps bewegen.
2. Sleep een widget bovenop een andere widget. U kunt maximaal 10 widgets stapelen.
3. Tik op 'Gereed'.
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Een widgetstapel wijzigen
1. Houd de widgetstapel ingedrukt.
2. Tik op 'Wijzig stapel'. Vanaf hier kunt u de widgets in de stapel opnieuw ordenen
door het rastersymbool te slepen
. Ook kunt u 'Slim draaien' inschakelen als u wilt
dat iPad OS u gedurende de dag relevante widgets laat zien. Of veeg naar links over
een widget om deze te verwijderen.
3. Tik op

wanneer u klaar bent.

U hebt iPad OS 14 nodig om slimme stapels te gebruiken of om uw eigen widgetstapels te maken.

Ik wens jullie veel succes met het uit proberen van de widgets, een snelle en leuke manier om
vlug en actueel informatie te krijgen.

November 2020

Blz-

11:

