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1. Starten op het World Wide Web

Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn
door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Het World Wide Web is één van de leukste onderdelen van het internet. World Wide
Web betekent zoiets als wereldwijd web: een spinnenweb van computers waarop
allemaal informatie staat over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Deze informatiebronnen kunt u op uw eigen computer openen en bekijken. Het
maakt hierbij niet uit waar deze informatiebronnen zich ter wereld bevinden.

Op internet wordt zo’n informatiebron een website genoemd. Site betekent zoiets als
plaats. Een website is dus een plaats ergens op het Web.
Een website bestaat meestal uit meer webpagina’s. U kunt van de ene webpagina
naar de andere gaan door op een koppeling (hyperlink) op de pagina te klikken. Een
koppeling verwijst naar een andere webpagina. Op dezelfde manier kunt u van de
ene website naar de andere website gaan. Dat wordt surfen genoemd. Het
programma dat u gebruikt om te surfen over internet is Internet Explorer.

Een computer thuis in verbinding met de computer van de internetaanbieder,
die weer verbonden is met het wereldwijde internet.

Om verbinding te maken met internet moet u contact maken met een computer die
op internet is aangesloten. Dat wordt geregeld door een internetaanbieder. Zo’n
organisatie wordt ook wel internetprovider genoemd.

Als u gebruik wilt maken van het internet, moet u een abonnement hebben bij zo’n
internetaanbieder. U krijgt dan een gebruikersnaam, een wachtwoord en de
gegevens die u nodig heeft om contact te maken met de computer van de internet-
aanbieder. Hiermee kunt u toegang krijgen tot internet.

Staat u in verbinding met internet, dan bent u online. In dit hoofdstuk gaat u eerst
online om vervolgens te surfen.
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In dit hoofdstuk leert u het volgende:

openen van het programma Internet Explorer;
contact maken met uw internetaanbieder;
een webadres gebruiken;
vooruit en achteruit bladeren;
werken met tabbladen en de schuifbalk gebruiken;
van het ene naar het andere venster gaan;
inzoomen op een webpagina;
stoppen met internet.

Let op!
Voor dit boek heeft u een werkende verbinding met internet nodig.
Neem daarvoor zo nodig contact op met uw internetaanbieder of uw
computerleverancier.

Als u hulp nodig heeft bij het instellen van uw inbelverbinding via de gewone
telefoonlijn, kunt u Bijlage A achterin dit boek lezen.

Als u zelf een breedbandverbinding (ADSL of kabel) wilt instellen, kunt u
gebruikmaken van de handleiding die bij het modem wordt meegeleverd en/of van de
informatie die u van uw internetaanbieder heeft ontvangen. Iedere internetaanbieder
heeft eigen instellingen voor zijn verbinding en er zijn allerlei typen modems
verkrijgbaar die ieder ook weer eigen instellingenvensters hebben. Om die reden valt
dit type verbindingen buiten het bestek van dit boek. Veel internetaanbieders bieden
overigens een installatieservice aan huis. Advies is om daarvan gebruik te maken als
u hier zelf weinig ervaring mee heeft.

Let op!
In dit boek wordt ervan uitgegaan dat u werkt met een computermuis. Als u werkt
met een draagbare computer (laptop of notebook) met een touchpad kunt u de
aanschaf van een losse muis overwegen om de stappen in dit boek gemakkelijker te
kunnen volgen.
Als u meer wilt weten over het werken met een touchpad, surf dan naar webpagina
www.visualsteps.nl/laptopvista
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1.1 Starten van Windows

Windows wordt vanzelf gestart nadat u uw computer heeft aangezet:

Zet uw computer aan

Als op uw computer gebruikersaccounts zijn ingesteld, ziet u als eerste het
onderstaande scherm waarin u uw eigen account kunt kiezen.
Als er geen gebruikersaccounts zijn ingesteld op uw computer, zal bij u direct het
bureaublad van Windows verschijnen. Lees in dat geval verder op de volgende
bladzijde.

Als u een scherm zoals in dit
voorbeeld ziet:

Klik op het pictogram
van uw account

Als er een wachtwoord voor uw gebruikersaccount is ingesteld, typt u dat in het witte

vak :

Typ uw wachtwoord

Klik op 
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Mogelijk ziet u eerst dit
Introductiecentrum
verschijnen:
Dat kunt u sluiten:

Klik op 

Het Introductiecentrum
verdwijnt nu.

U ziet nu het bureaublad van
Windows met een aantal
pictogrammen:

Let op!
Het bureaublad dat u op uw eigen beeldscherm ziet kan er anders uitzien dan het
bureaublad in de bovenstaande afbeelding. De vormgeving van de vensters en
schermen in Windows Vista kunt u namelijk naar eigen smaak aanpassen.
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1.2 Is uw modem klaar?

Voordat u contact gaat maken met internet, is het belangrijk dat u controleert of uw
modem startklaar is. Een modem is een apparaat dat uw computer verbindt met
internet. Er zijn interne modems (ingebouwd in de computer) en externe modems (los
apparaat). Meer informatie over modems leest u in de Achtergrondinformatie aan het
einde van dit hoofdstuk.

Controleer of uw modem is verbonden met het telefoonnet of kabelnet
Twijfelt u over de aansluiting? Lees dan eerst de aanwijzingen over het modem
en het aansluiten op het telefoonnet in de Achtergrondinformatie aan het einde
van dit hoofdstuk.

Beschikt u over een extern modem? Dan moet u het apparaat mogelijk nog
aanzetten met het aan-/uitknopje.

Zet het modem aan
In de meeste gevallen ziet u nu een lichtje als teken dat het modem aan staat.

1.3 Starten van Internet Explorer

Het programma waarmee u contact maakt met het World Wide Web, heet Internet
Explorer. U start dit programma zo:

Klik op 

Klik op

Het programma wordt gestart
en er wordt geprobeerd
verbinding te maken met
internet.
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Als u voor de eerste keer verbinding maakt en u beschikt over een
breedbandverbinding met internet (ADSL of kabel), ziet u zeer waarschijnlijk het
volgende venster:

Typ uw
gebruikersnaam

Typ uw wachtwoord

Klik een vinkje in het
vakje

Klik op 

Als u een internetverbinding via de gewone telefoonlijn heeft waarbij u zelf contact
moet maken door in te bellen, ziet u het venster Inbelverbinding:

Klik op 
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Uw internetaanbieder (internetprovider) heeft u bij het afsluiten van een
internetabonnement een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt. Als alles goed is
ingesteld in Windows, zijn deze beide gegevens al in het volgende venstertje
ingevuld.

Als uw gebruikersnaam en
wachtwoord niet getoond
worden, kunt u deze zelf in
het venster typen:

Typ uw
gebruikersnaam

Typ uw wachtwoord

Klik een vinkje voor

Klik op 

Klik op 

Er wordt nu verbinding gemaakt met uw internetaanbieder.

HELP! Ik zie deze vensters niet
Ziet u deze vensters niet? Dan is er waarschijnlijk al een verbinding.
Als u een ADSL- of kabelverbinding heeft, hoeft u hiervoor in de meeste gevallen
niets te doen. De verbinding wordt dan automatisch tot stand gebracht bij het
aanzetten van de computer.

Lees gewoon door
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1.4 Contact maken met uw internetaanbieder

Als u een inbelverbinding via de gewone telefoonlijn gebruikt voor uw verbinding met
internet, probeert uw computer nu via uw modem verbinding te maken met uw
internetaanbieder. De procedure verloopt als volgt:

het modem draait het telefoonnummer van uw internetaanbieder;
het modem maakt verbinding met de computer van uw internetaanbieder;
de naam en het wachtwoord worden door uw computer verstuurd;
de naam en het wachtwoord worden gecontroleerd door uw internetaanbieder;
als deze goed zijn, krijgt u toegang tot internet.

Als uw modem is aangesloten op de telefoonlijn, hoort u meestal wat gepiep en
geruis. Uw modem zet het computersignaal dan om in een signaal dat geschikt is
voor de telefoonlijn.

U kunt de voortgang van uw
verbinding in dit venster
volgen:

Als u een kabel-, ISDN- of ADSL-verbinding heeft, verbindt Internet Explorer u
automatisch met internet en hoort u geen geluiden.

Als u verbinding heeft met
internet, ziet u uw startpagina
in het venster van Internet
Explorer.

Heeft u nog niets ingesteld,
dan is dit waarschijnlijk een
webpagina van Microsoft,
het bedrijf dat Internet
Explorer maakt.

Rechtsonder op de taakbalk
ziet u een pictogram met

twee beeldschermpjes 
dat aangeeft dat u online
bent:

Let op!
De startpagina kan op uw computer anders zijn dan in dit voorbeeld. Misschien ziet u
bijvoorbeeld de openingspagina van uw internetaanbieder.
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HELP! Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord
Als u verbinding heeft, maar de boodschap Ongeldige gebruikersnaam of
wachtwoord krijgt, typ dan uw gebruikersnaam en wachtwoord nogmaals in het
venster Inbelverbinding en probeer opnieuw verbinding te maken met internet.

HELP! Inbellen bij de internetaanbieder lukt niet
Beschikt u over een internetverbinding via de gewone telefoonlijn en lukt het niet om
in te bellen bij uw internetaanbieder?
Oorzaak kan zijn dat het telefoonnummer van uw internetaanbieder overbelast is. Dat
gebeurt wel eens als veel mensen tegelijkertijd proberen in te bellen.
Uw computer zal het na een korte pauze automatisch nog een keer proberen.

Lukt het dan nog steeds niet om verbinding te krijgen? Probeer het later nog eens op
een rustiger tijdstip. Vermijd bijvoorbeeld drukke tijden, zoals het begin van de avond.

HELP! Nog geen verbinding
Krijgt u na verschillende pogingen nog geen verbinding met internet?
Dan is uw computer waarschijnlijk niet goed ingesteld. Neem daarvoor contact op
met uw internetaanbieder of uw computerleverancier.

1.5 Een webadres typen

Elke website heeft een eigen webadres op het World Wide Web. Dat zijn de
adressen met www die u overal vermeld ziet.
Met het webadres kan een website gevonden worden op iedere computer die
verbonden is met internet. Het webadres van uitgeverij Visual Steps is:
www.visualsteps.nl
Linksboven in het venster ziet u de adresbalk waarin u een webadres kunt typen:

Klik in de adresbalk

Het webadres

wordt blauw als teken dat het
geselecteerd is.

U typt het webadres in dit
vak:

Typ:
www.visualsteps.nl

Druk op 
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HELP! Waar zit de Enter-toets?
De Enter-toets zit rechts op
het toetsenbord:

Deze toets kan verschillende
vormen hebben. Meestal
staat het woord Enter er op.

Na korte tijd ziet u de
openingspagina van deze
website:

Deze webpagina wordt
regelmatig vernieuwd. De
inhoud van de pagina die u
op uw computer ziet, kan dus
anders zijn dan in deze
afbeelding.

1.6 Het venster maximaliseren

Het venster van Internet Explorer kunt u maximaliseren, zodat dit het hele
beeldscherm vult. Dat kan handig zijn als u de inhoud van de webpagina goed wilt
bekijken. Maximaliseren van een venster doet u als volgt:

Klik op 
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Als het venster
gemaximaliseerd is, wordt de
titelbalk zwart:

Het venster vult nu het gehele
beeldscherm.

Het venster weer verkleinen
naar het vorige formaat doet
u als volgt:

Klik op 

Het venster heeft nu weer het oorspronkelijke formaat gekregen.

1.7 Een fout adres

Een webadres moet foutloos getypt worden om de juiste webpagina te kunnen
vinden.
Let bij het typen van een webadres op het volgende:

Soms ziet u voor een webadres http:// staan. Dat is extra informatie om aan te
geven dat het om een website gaat.
Bij Internet Explorer hoeft u niet zelf http:// te typen. Het programma voegt dat
zelf toe aan het webadres dat u typt.
Kijk of op de juiste plaatsen een punt of een streepje / staat.
Typ nooit spaties in een webadres.

Als u bijvoorbeeld een punt in het webadres vergeet te typen, wordt de website niet
gevonden. Probeert u maar eens:

Klik in de adresbalk

Typ: www.omroepnl

Druk op 


