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De afgelopen jaren is de populariteit van tablets steeds 
groter geworden. Geef de gemiddelde tabletbezitter eens 
ongelijk: een tablet heeft een aantrekkelijk prijskaartje en is 
bovendien altijd wel in een uitvoering beschikbaar die past 
bij uw specifi eke gebruiksbehoeften.
Bij Android staat keuze centraal. Er zijn Androidtablets in 
alle soorten en maten. Het relatief open model van Android 
zorgt ervoor dat het platform (zowel de hardware als de 
software) zich snel ontwikkelt. Daar profi teert u, als gebrui-
ker, van! Hoe zorgt u er nu voor dat u de juiste Android-
tablet kiest en vervolgens het meeste uit deze tablet haalt? 
Dit boek helpt u daarbij.
In de eerste hoofdstukken richten we ons op praktisch ad-
vies bij het uitkiezen van de juiste tablet. U leest op welke 
aspecten u kunt letten, zodat u de juiste aankoopbeslissing 
neemt. Heeft u de tablet in huis gehaald, dan helpen  we u 
snel op weg met het gebruik ervan. Zo leert u over de beste 
functies en helpen we u bij het instellen van uw e-mail en 
agenda. U wilt uw tablet wellicht gebruiken om muziek en 
fi lms af te spelen of foto’s te maken. Ook daarover vindt u 
informatie en tips.
Met handige stappenplannen raakt u zo wegwijs op uw 
tablet. Bovendien hebben we een aantal apps geselecteerd 
die niet op uw tablet mogen ontbreken.
We verliezen de serieuze kant niet uit het oog en staan ook 
uitgebreid stil bij onlineprivacy. Verder helpen we u bij het 
beveiligen van uw waardevolle gegevens.

Dit boek staat vol met tips en stappenplannen. Daarbij ver-
wijzen we regelmatig naar fi lmpjes op onze website. Als 
een stappenplan voorzien is van een video-icoon, kunt u 
op www.consumentenbond.nl/tablets-videos2 terecht voor 
een instructiefi lmpje.

Bij Android 

staat keuze 

centraal

 INLEIDING 
 INLEIDING 

INLEIDING
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8 HAAL MEER UIT JE TABLET

Geschikt voor
In dit boek richten we ons op de Jelly Bean-versie van 

Android (Android 4.1 tot 4.3). Deze versie wordt op het mo-

ment van publicatie verreweg het meest gebruikt. Android 

wordt regelmatig bijgewerkt. Mogelijk werken bepaalde tips 

en instructies op uw tablet op een net iets andere manier.

Screenshots
De screenshots in dit boek zijn gemaakt op een Samsung 

Galaxy Note 10.2. Het uiterlijk van apps en de functionalitei-

ten van andere tablets kunnen enigszins afwijken van de hier 

geplaatste afbeeldingen. De functies komen echter nage-

noeg overeen.

Dennis Gandasoebrata is 

auteur en ondernemer, maar 

vooral kritisch gebruiker van 

de nieuwste technologische 

hoogstandjes. Zijn ervaringen 

verwerkt hij op eigen wijze in 

diverse publicaties. Van zijn 

hand verschijnen regelmatig 

artikelen in de Digitaalgids 

van de Consumentenbond.
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 KENNISMAKEN
MET DE TABLET

Voor welke taken kunt u de tablet goed gebruiken en in 

hoeverre verschilt hij van een laptop of andere computer?

1
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10 HAAL MEER UIT JE TABLET

Tot een paar jaar geleden was de keuze bij een nieuwe 
computer vrij overzichtelijk: u koos voor een desktopcom-
puter of voor een laptop. Enige tijd zijn netbooks (lichte 
computers, waarbij de mobiliteit voorop stond) erg populair 
geweest.
De komst van de tablet heeft de markt fl ink opgeschud. Hij 
is licht van gewicht, u heeft snel toegang tot uw gegevens, 
hij is direct gebruiksklaar als u hem inschakelt en is einde-
loos uit te breiden met talloze apps.
De tablet heeft de manier waarop we apparaten bedienen 
veranderd. Aanvankelijk werden tablets soms met een pen 
(stylus) bediend, inmiddels reageren ze allemaal op vinger-
aanraking en herkennen ze zelfs aanraking met meerdere 
vingers (multitouch). Bij enkele tablets zit een stylus. De be-
huizing biedt dan vaak ruimte om de pen in op te bergen. 
Maar verreweg de meeste tablets worden met de hand be-
diend en zonder stylus geleverd.
Een tablet is eenvoudig te herkennen aan formaat en ge-
wicht. De gemiddelde tablet is 20 bij 30 centimeter groot en 
niet dikker dan een centimeter. Meestal weegt hij niet meer 
dan 500 gram tot een kilo (zie fi guur 1 op pag. 12). De klei-
nere tablet is sterk in opkomst en loopt snel in op de tablets 
met een groot scherm. Zeker sinds de komst van de iPad 
Mini (7,8 inch).

 1.1 Wat kunt u met een tablet doen?
Niet onbelangrijk: waar kunt u een tablet allemaal voor 
gebruiken? Wat dacht u van:
• surfen op internet;
• e-mail afhandelen;
• boeken en tijdschriften lezen;
• foto’s en video’s bekijken;
• muziek afspelen;
• fi lms streamen;
• videobellen;
• gamen.

Ook serieuzere taken, zoals het voeren van de administratie 
of het maken van een presentatie, kunt u uitvoeren met 
een tablet. Als u veeleisender bent, zijn er verschillende 

56% van de 

Nederlandse 

huishoudens 

heeft een tablet
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accessoires te koop. Bijvoorbeeld een extern toetsenbord – 
praktisch als u veel typt en liever niet afhankelijk bent van 
het schermtoetsenbord.

 1.2 Tablet, smartphone of laptop?
Uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK uit juli 2014 blijkt 
dat in Nederland 56% van de huishoudens over een tablet 
beschikt. Tablets genieten een grote populariteit. Dat is niet 
zo vreemd: de prijs is laag vergeleken met pc’s en dankzij 
de opkomst van de cloud heeft u ook met een tablet altijd 
toegang tot uw gegevens. Bovendien worden voor een 
groeiend aantal veelgebruikte programma’s applicaties 
ontwikkeld, zodat u uw tablet voor steeds meer dingen kunt 
gebruiken.
Als u een nieuw apparaat wilt kopen, kan het lastig zijn te 
kiezen tussen laptop, tablet en smartphone. Laptops en 
smartphones zijn immers ook krachtige apparaten voor 
zowel ontspanning als serieuze taken. Op technisch gebied 
bestaan er grote verschillen tussen de drie typen apparaten. 
De belangrijkste kenmerken vindt u in fi guur 1.

KENNISMAKEN MET DE TABLET
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!

Ook wat betreft gebruikskenmerken zijn er de nodige 
verschillen. In tabel 1 zetten we de belangrijkste kenmerken 
van de apparaten op een rijtje.

Gewicht: 1-3 kilo
Schermformaat: 11,5-17,3 inch
Opslagcapaciteit: 32-1000 GB
Gem. accuduur: 4,5 uur
Gem. prijs: €500

Laptop

Tablet

Smartphone

Gewicht: 0,3-1 kilo
Schermformaat: 7-11,6 inch
Opslagcapaciteit: 8-128 GB
Gem. accuduur: 8 uur
Gem. prijs: €300

FIGUUR 1 TECHNISCHE KENMERKEN LAPTOP, TABLET EN SMARTPHONE

Accuduur
De uiteindelijke accuduur van uw smartphone en tablet 

verschilt. Die is onder andere afhankelijk van de manier 

waarop u het apparaat gebruikt, het model en de leeftijd 

van het apparaat.

Gewicht: 

80-200 gram
Schermformaat: 

2,8-5,5 inch
Opslag-

capaciteit: 
0,15-64 GB
Gem. accuduur: 

10 uur
Gem. prijs: 

€300 
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TABEL 1 VERGELIJKINGSTABEL LAPTOP, TABLET EN SMARTPHONE

Pluspunten Minpunten
Typische 

gebruikskenmerken

Laptop

Volwaardig 
toetsenbord

Niet altijd online
Voor zowel privé- 
als zakelijk gebruik

Grote 
opslagcapaciteit

Minder handzaam 
dan tablet en 
smartphone

Geschikt voor 
opslag van grote 
bestanden

Uitbreidbaar 
geheugen

Kan traag zijn met 
opstarten

Geschikt voor 
langdurig gebruik 
(op netstroom)

Beperkte accuduur

Tablet

Eenvoudig in 
gebruik

Volwaardig toet-
senbord ontbreekt, 
typen op touch-
screen is minder 
prettig

Leent zich goed 
voor entertainment

Draagbaar
Geheugen niet 
altijd uitbreidbaar

Laagdrempelig in 
het gebruik

Uit te breiden met 
apps

Niet altijd online
Prettig om vlot in-
formatie mee op te 
zoeken

Snel in te schakelen

Lange accuduur

Smartphone

Uit te breiden met 
apps

Compact scherm 
minder geschikt 
voor intensief werk

Ideaal voor 
snelle taken en 
entertainment 
onderweg

Eenvoudig in 
gebruik

Volwaardig toet-
senbord ontbreekt

Multifunctioneel

Snel in te schakelen
Beperkte kantoor-
functionaliteit

Handzaam formaat

Uitgebreide 
communicatie-
mogelijkheden

Altijd bereikbaar 
dankzij 3G en 4G

 1.2a Tussenvormen

Androidtablets zijn er in verschillende soorten en maten. 
Tablets met een scherm van 7 inch winnen snel aan 

KENNISMAKEN MET DE TABLET
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14 HAAL MEER UIT JE TABLET

populariteit. Dit formaat leent zich goed voor gebruikers 
die een smartphone te klein vinden, maar een tablet van 
10 inch te zwaar of te groot. Ook de prijs kan meespelen: 
een tablet met een scherm van 7 of 8 inch is doorgaans 
goedkoper dan de variant met een scherm van 10 inch.

 1.2b Hybride tablets

Hybride tablets hebben een vast toetsenbord, waardoor ze 
als laptop gebruikt kunnen worden. Het toetsenbord kan 
ook losgekoppeld worden, zodat het apparaat een volwaar-
dige tablet wordt. De hybride tablet is vooral interessant 
voor gebruikers die regelmatig lange teksten typen en niet 
afhankelijk willen zijn van het schermtoetsenbord. Deze ta-
blets hebben vaak ook een standaard, waardoor het scherm 
rechtop kan blijven staan.
Het voordeel van een hybride tablet ten opzichte van een 
tablet met een los toetsenbord is dat het apparaat één ge-
heel vormt en aan elkaar kan worden vastgeklikt. U hoeft 
dus geen losse onderdelen mee te nemen. Ook wordt het 
toetsenbord altijd meegeleverd. De functionaliteit van hy-
bride tablets is uiteindelijk vergelijkbaar met die van tablets 
met een los toetsenbord.

De Lenovo IdeaTab S2 heeft een 

vast toetsenbord, dat wordt mee-

geleverd met de tablet
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 1.3 Android
Het apparaat zelf (de hardware) en de programma’s die 
erop draaien (de software, zoals het besturingssysteem en 
de applicaties) bepalen de functionaliteit van de tablet. De 
combinatie van hard- en software wordt ook wel het plat-
form genoemd. Er zijn meerdere platformen op de markt, 
naast Android. Zo is iOS van Apple een grote speler en ook 
Microsoft Windows is bezig aan een opmars op de tablet-
markt.
Android is het besturingssysteem van Google, dat werkt 
op tablets en smartphones van verschillende merken. De 
mogelijkheden en instellingen van Android zijn eindeloos, 
maar de standaardinstellingen van de apparaten voldoen 
voor gemiddeld gebruik. Dat er zo veel mogelijk is, maakt 
het vinden van de juiste instelling soms lastig.
Volgens marktonderzoeker IDC heeft Android in het eerste 
kwartaal van 2014 50,4 miljoen tablets verkocht. Een groei 
van ‘slechts’ 3,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. 
Deze beperkte groei is te verklaren doordat consumenten 
langer doen met hun bestaande tablets. Ze kopen niet elk 
jaar een nieuwe.

 1.3a Apps

Apps die draaien op Android kunt u kopen in de Google 
Play Store. Dit is helaas niet altijd het geval, zie par. 1.3d. 
hierna. De apps worden door een automatisch systeem ge-
controleerd. Dat systeem is jammer genoeg niet waterdicht 
en u loopt een iets groter risico op het binnenhalen van 
malware (kwaadaardige software) via de Google Play Store 
dan via Apple’s App Store of de Windows Store; die contro-
leren nieuwe apps strenger. Zodra bekend wordt dat een 
app malware bevat, kan Google haar altijd terugtrekken.
In de Google Play Store kunt u alleen betalen met een credit-
card. Er zijn geen cadeaukaarten voor beschikbaar. Meer in-
formatie over het downloaden van apps vindt u in par. 3.2f; 
tips voor leuke en handige apps vindt u in hoofdstuk 8.
Met een Androidtoestel kunt u ook apps buiten de Google 
Play Store om downloaden. Een nadeel hiervan is dat daar-
mee de kans op malware of een virus groter is. Verreweg de 
meeste malware voor Android wordt verspreid via andere 
kanalen dan de Google Play Store.

KENNISMAKEN MET DE TABLET
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!

 1.3b Updates

Van Android verschijnen regelmatig nieuwe versies. De up-
dates worden door Google telkens aangeduid met de naam 
van een lekkernij, zoals Gingerbread, Honeycomb, Jelly 
Bean en KitKat. Sinds Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
is het systeem geoptimaliseerd voor zowel tablet als smart-
phone. Eerdere versies werkten vaak alleen op de smart-
phone of alleen op de tablet. We richten ons in dit boek 
daarom alleen op versies vanaf Android 4.0.
Als er een systeemupdate beschikbaar is, verschijnt er au-
tomatisch een bericht op uw toestel. De snelheid waarmee 
de updates worden doorgevoerd is afhankelijk van de 
ontwikkelaar van uw apparaat. Heeft u bijvoorbeeld een 
Samsungtablet? Dan bepaalt Samsung – en niet Google 
– of en wanneer een update wordt uitgevoerd (meer infor-
matie over het updaten van uw tablet vindt u in par. 4.2).

Geen update
Zoals gezegd is de producent van uw tablet verantwoorde-

lijk voor de uitrol van systeemupdates. Het kan dus ook zo 

zijn dat er helemaal geen update komt voor uw tablet. Bij 

populaire en veelverkochte tablets hoeft u zich daar meest-

al geen zorgen over te maken, maar er zijn geen garanties.

Welke Androidversie?
Benieuwd op welke versie van Android uw tablet draait? 

Ga naar ‘Instellingen’ en kies voor Toestel-info. Onder 

‘Android-versie’ ziet u om welke versie het gaat.

 1.3c Verschillende apparaten

Het Androidplatform kenmerkt zich door fl exibiliteit. Het 
draait op tablets van verschillende merken, waaronder 
Samsung, HTC en LG, en fabrikanten kunnen het systeem 
naar eigen wens aanpassen. Er zijn tablets die de volledige 
versie van Android gebruiken, maar het besturingssysteem 
kan ook ingrijpend zijn veranderd. De fabrikant kan bij-
voorbeeld een heel eigen gebruikersomgeving toevoegen 
of juist bepaalde elementen weglaten.
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Het gebruik van eigen toevoegingen kan het updatepro-
ces van de tablet vertragen. Als er een nieuwe versie van 
Android beschikbaar is, moet de fabrikant eerst zijn eigen 
laag bijwerken. Pas daarna kan de update door het toestel 
worden uitgevoerd.

Altijd bij de tijd
Heeft u geen behoefte aan de extra’s die fabrikanten toevoe-

gen aan Android? Kies dan voor een tablet die Google zelf 

laat uitbrengen. Google geeft fabrikanten beurtelings de kans 

een tablet uit te brengen met een Androidversie zonder ex-

tra’s. De tablet loopt daardoor altijd voor op andere Android-

tablets. Tot nu toe hebben deze tablets steeds ‘Nexus’ in de 

naam, bijvoorbeeld de ASUS Nexus 7.

 1.3d Niet-gecertifi ceerde tablets

Niet alle Androidtablets zijn gecertifi ceerd door Google. Als 
een tablet gecertifi ceerd is, voldoet hij aan een aantal kwa-
liteitseisen. U kunt zelf eenvoudig achterhalen of uw tablet 
gecertifi ceerd is. Hij is dan voorzien van Google-apps, 
waaronder de Google Play Store, Gmail en Google Maps.
Vooral erg scherp geprijsde tablets met Android zijn vaak 
niet gecertifi ceerd. Ze maken veel gebruik van inferieure 
componenten en zijn instabiel of traag, waardoor de kwa-
liteit erg tegenvalt. Denk hier goed over na voordat u een 
goedkope tablet koopt.
Kunt u de Play Store niet vinden, dan kan deze zijn uitge-
schakeld door de fabrikant, bijvoorbeeld om de eigen app-
store onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld hiervan 
zijn de tablets van Amazon. Twijfelt u? Op support.google.
com/googleplay/answer/1727131 vindt u een overzicht van 

KENNISMAKEN MET DE TABLET
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gecertifi ceerde apparaten. Hier kunt u nagaan of een tablet 
wordt ondersteund voor gebruik met Google Play.

Meer weten
Wilt u meer weten over Android, neem dan een kijkje op 

www.android.com. Deze website bevat het laatste nieuws, 

informatie over updates en een overzicht van interessante 

apps en apparaten.
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