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Handleiding 
Facetime & iMessage configureren 

Voor gebruik met beheerde Apple ID’s 
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Inleiding
Als je gebruikmaakt van Apple ID’s binnen je organisatie kun je voor leerlingen en leerkrachten 
FaceTime & iMessage aanzetten. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je dit kunt configureren.

LET OP! Dit werkt dus alleen als leerlingen en leerkrachten zijn ingelogd op de iPads met 
beheerde Apple ID’s.

Stap 1: Apple School Manager configureren
Voordat we aan de slag kunnen met FaceTime & iMessage moeten deze services Apple School 
Manager aan worden gezet.

FaceTime en Berichten aanzetten
1. Log in bij de Apple School Manager
2. Ga naar Instellingen > Accounts
3. Zorg ervoor dat FaceTime en Berichten is ingeschakeld

FaceTime en Berichten configureren voor leerlingen en leerkrachten
1. Ga in Apple School Manager naar Rollen
2. Ga naar Leerling
3. Klik op Wijzig
4. Zet FaceTime en Berichten gebruiken aan
5. Voer bovenstaande stappen ook uit voor de rol Docent



_____________________________
Stap 2: Jam School configureren
Als bovenstaande stappen zijn doorlopen kun je aan de slag met de configuraties in Jamf School.

De app op de iPads configureren
1. Als de apps niet op de iPads staan, zorg ervoor dat deze van de blacklist verwijderd worden of 

op de whitelist worden gezet (zorg ervoor dat iMessage, FaceTime op de iPads staan)
2. Zorg ervoor dat de beperkingen opgeheven worden als deze zijn toegepast

• Zet “iMessage toestaan” aan
• Zet “FaceTime toestaan” aan

3. Controleer of de apps nu zichtbaar zijn op de iPads

Stap 2: Apps testen
Als alles goed geconfigureerd is, kun je aan de slag met de apps. Hieronder wordt kort 
weergegeven hoe je kunt testen of het werkt.

FaceTime gebruiken op de iPads
1. Zorg ervoor dat er is ingelogd met beheerde Apple ID’s op de iPads
2. Ga naar FaceTime
3. Klik op de Plus
4. Voer daar het volledig Apple ID in van de gebruiker(s) waar je wil FaceTimen
5. Tijdens het gesprek kun je altijd meerdere gebruikers toevoegen voor een groepsgesprek

Op deze pagina van Apple is meer te lezen over FaceTime.

iMessage gebruiken op de iPads
1. Zorg ervoor dat er is ingelogd met beheerde Apple ID’s op de iPads
2. Ga naar iMessage (Berichten)
3. Maak een nieuw bericht aan
4. Voer onder aan het volledige Apple ID in van de gebruiker(s) die je een bericht wil sturen
5. Voer een bericht in en verzend deze

Op deze pagina van Apple is meer te lezen over iMessage

https://support.apple.com/nl-nl/HT204380
https://support.apple.com/nl-nl/HT207006

