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 Aangepaste opdracht pagina’s 35-36

9  Favorieten

Internetadressen zijn soms moeilijk te onthouden. Als u denkt dat u een pagi-
na later nog eens wilt bezoeken, dan kunt u het adres door Internet Explorer 
laten onthouden. U hoeft het adres de volgende keer niet op te zoeken en in 
te typen. U kunt een adres opnemen in een lijst van favorieten. Adressen die u 
heel vaak bezoekt kunt u ook in de werkbalk Favorieten zetten. 

Opdracht

1  Controleer of de eerste pagina van Felice nog op het scherm staat.

2  Klik op Favorieten
 

. 

 U ziet:

 

3  Klik op Aan Favorieten toevoegen… 
 Het venster Een favoriet toevoegen verschijnt. U kunt de naam wijzigen.

 

4  Klik op Toevoegen  .
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5  Klik op Favorieten  en kijk of de website van Felice in de lijst staat.

 

 Wilt u de website opnemen in de werkbalk Favorieten? 

6  Klik op Toevoegen aan de werkbalk Favorieten  . Het adres staat in de werkbalk 

Favorieten is met één klik bereikbaar. 

 

 Tip
 

 Er is een snellere manier om favoriete pagina’s in de lijst op te nemen. Klik ergens op de pagi-

na met de rechtermuisknop. Er verschijnt een menu. Klik daarna op Aan Favorieten toevoe-
gen...
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 Aangepaste tip pagina 68

Tip
 

 Vindt u de pictogrammen (plaatjes) van de opdrachtbalk te klein? Klik met de rechtermuis-

knop ergens in de opdrachtbalk. Klik op Aanpassen en daarna op Grote pictogrammen 
gebruiken.
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1  De menubalk weergeven

De meeste programma’s waar u mee werkt op de computer, hebben een menu-
balk. Hier ziet u een voorbeeld van een menubalk, de menubalk van Word 2003.

De menubalk van Word 2003 kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een pagina af 
te drukken. U klikt dan eerst op Bestand en daarna op Afdrukken. In Internet 
Explorer wordt de menubalk standaard niet weergegeven. Daardoor is er meer 
ruimte voor de webpagina. U kunt zelf bepalen of u de menubalk wilt zien.

Opdracht

1  Start Internet Explorer.

2  Klik op Extra  . Er verschijnt een menu.

3  Klik op Werkbalken en daarna op Menubalk.
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 De menubalk staat op het scherm, onder de adresbalk.

 

 Het weghalen van de menubalk gaat op dezelfde manier.
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8  Favorieten indelen

Internet Explorer heeft allerlei mogelijkheden om uw lijst met favorieten over-
zichtelijk te maken. U kunt mappen maken met favorieten die bij elkaar horen, 
bijvoorbeeld alle pagina’s over reizen of alles over muziek.

Opdracht

1  Klik op Favorieten  . 

 U ziet de lijst met favorieten.

2  Klik op het pijltje omlaag naast Aan Favorieten toevoegen...

 

3  Klik op Favorieten indelen...
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 Het venster Favorieten indelen verschijnt.

4  Klik op Nieuwe map. Er verschijnt een vakje waarin Nieuwe map staat ingevuld. Deze tekst is 

geselecteerd.

5  Typ de naam die u aan de nieuwe map wilt geven, bijvoorbeeld Reizen  , en druk op Enter.

6  Sleep met de muis uw adressen over bijvoorbeeld reizen naar de nieuwe map. 

 Als u werkt met Windows XP ziet u bij het slepen een zwarte lijn. Als deze lijn onder de map 

staat, moet u de muis loslaten. Het adres staat dan in de map.

7  Klik op Sluiten. Het venster Favorieten indelen is verdwenen.
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9  Favorieten indelen (vervolg)

U kunt uw favoriete internetadressen ook direct opslaan in een bepaalde map.

Opdracht

1  Ga naar een nieuw internetadres. U kunt gebruikmaken van de lijst op de website van de 

Wegwijsboeken. Ga naar www.coutinho.nl/wegwijs en klik op het plaatje van het boek 

Wegwijs in de wereld van internet. Klik op WWW-adressen en klik in deze lijst op een adres.

2  Klik op Favorieten  en daarna op Aan Favorieten toevoegen... Het venster 

Een favoriet toevoegen verschijnt.

3  Klik op het pijltje omlaag naast het vak Maken in:. Er verschijnt een lijst van mappen.

4  Klik op de map waarin u het adres wilt bewaren.

5  Klik op Toevoegen.

Tip
 

 U kunt in het venster Een favoriet toevoegen ook een nieuwe map maken.
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1  Browsegeschiedenis wissen

Bij het verwijderen van de browsegeschiedenis gaat het om verschillende soor-
ten bestanden. 

Geschiedenis 
U hebt al gezien hoe Internet Explorer een lijst maakt van de door u bezochte 
websites. Dat is uw browsegeschiedenis. Een website in de lijst blijft standaard 
20 dagen staan. U kunt de lijst op elk moment wissen. Vooral als u een com-
puter deelt met anderen, of werkt op een openbare internetcomputer, kan dat 
belangrijk zijn om uw privacy te beschermen. Overigens kan het regelmatig 
opschonen van uw eigen computer nooit kwaad.

Tijdelijke internetbestanden

De webpagina’s die u bezoekt, worden door Internet Explorer op de harde schijf 
van uw computer opgeslagen. Dit gebeurt omdat de website, de volgende keer 
dat u er naartoe gaat, dan snel op het scherm weergegeven kan worden. Als u 
veel op internet surft, wordt deze lijst algauw erg lang. U kunt deze tijdelijke 
internetbestanden verwijderen. U hebt dan meer ruimte op de harde schijf. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer met informatie over de 
websites die u bezocht hebt. Tijdens het surfen worden deze bestanden door de 
websites die u bezoekt, op uw computer gezet. Een cookie onthoudt bijvoor-
beeld uw naam, of het product dat u het laatst hebt gekocht. U kunt cookies 
ook verwijderen.

U gaat nu uw browsegeschiedenis verwijderen.
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Opdracht

1  Start Internet Explorer. 

2  Klik op Beveiliging.

3  Klik op Browsegeschiedenis verwijderen…
 Het venster Browsegeschiedenis verwijderen verschijnt. Controleer of er een vinkje staat bij 

Tijdelijke internetbestanden, Cookies, Geschiedenis.

 Let op: laat het vinkje bij Gegevens van favoriete websites behouden staan. Zo bewaart de com-

puter wél de tijdelijke internetbestanden en cookies van uw lijst van favorieten.

 U kunt op dezelfde manier ook Formuliergegevens en Wachtwoorden wissen. 
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4  Klik op Verwijderen.

 Uw browsegeschiedenis is verwijderd.

5  Klik op Favorieten  en daarna op het tabblad Geschiedenis. De lijst van 

bezochte websites is nu leeg.

Tip
 

 U kunt zelf bepalen hoeveel dagen een bezochte website in de lijst moet worden bewaard. 

Klik op Extra, Internetopties en daarna, onder Browsegeschiedenis op Instellingen. Achter 

Aantal dagen dat pagina’s worden bewaard kunt u het aantal dagen veranderen.
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 Aangepaste opdracht pagina’s 176-177

4  Het SmartScreen-filter

Met phishing proberen internetcriminelen uw persoonlijke gegevens, wacht-
woorden en toegangscodes te achterhalen. Dit doen ze door een website iden-
tiek na te bouwen, zodat u er als bezoeker niets van merkt. U kunt websites 
automatisch door Internet Explorer laten controleren met behulp van het 
SmartScreen-filter. Het SmartScreen-filter spoort phishingwebsites op. Het voor-
komt ook dat u schadelijke software of malware kunt installeren. Dit zijn pro-
gramma’s die virussen bevatten, schadelijk zijn of illegaal gedrag vertonen. 

Opdracht

1  Klik op Beveiliging, SmartScreen-filter en daarna op SmartScreen-filter inschakelen…
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 U ziet het venster Microsoft SmartScreen-filter.

2  Controleer of er een rondje staat bij SmartScreen-filter inschakelen (aanbeloven).

3  Klik eventueel op Wat is het SmartScreen-filter? als u meer wilt weten.

4  Klik op OK.


