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4. Informatie zoeken op internet  
 

 
 

Je kunt internet vergelijken met een bibliotheek waar alles 
kriskras door elkaar staat. Hoe kun je dan de informatie 
vinden die je nodig hebt? 
 
Je kunt gebruikmaken van zoekmachines. Een zoekmachine 
is een website waar je iets kunt laten zoeken op internet. 
Door het intypen van één of meerdere woorden worden 
websites opgezocht. Een voorbeeld van een zoekmachine is 
Google. 
 
Een andere manier om te zoeken is met een 
rubriekenpagina. Op een rubriekenpagina staan een heleboel 
websites waar je op kunt klikken. Deze websites zijn 
ingedeeld in groepen. Een voorbeeld van een 
rubriekenpagina is Startpagina.  
 
In dit hoofdstuk leer je: 
 
• zoeken met Google;  
• zoeken met Startpagina; 
• plaatjes van internet halen; 
• tekst van internet halen.  
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4.1 Zoeken met Google 
 
Er zijn een heleboel zoekmachines op het internet. Een bekende zoekmachine is 
Google.  
 

 Open Internet Explorer 4 
 

 Klik in de adresbalk 
 
 

 Typ: 
  www.google.nl 
 

 Druk op 

 
 

 
 Typ: apen 

 
 Klik op 

 
 
 

 

 Tip                                                                                           
Alleen websites in het Nederlands 
Apen is een Nederlands woord. Je zult dus vooral Nederlandse websites te zien 
krijgen. 
 
Bij sommige woorden krijg je ook een heleboel websites in een andere taal. Je kunt 
er ook voor kiezen om alleen websites in het Nederlands te zoeken: 
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 Klik op 

 
 

 
Je ziet hier hoeveel websites 
er zijn gevonden: 
 
 
Op jouw computer kunnen dit 
meer of minder websites zijn. 

 
Er zijn een heleboel websites gevonden. Je kunt beter nog een zoekwoord intypen. 
 

 Klik achter  
 

 Druk op de spatiebalk 
 

 Typ: spreekbeurt 
 
 

 



88 Windows Vista en internet voor kinderen 

©2008 Visual Steps™, www.studiosteps.nl. Dit PDF-bestand is een gedeelte van een hoofdstuk uit de 
Visual Steps titel - Windows Vista en internet voor kinderen - ISBN 978 90 5905 395 3 

 Klik op  
 

 
Er zijn nu veel minder 
websites gevonden: 
 
In deze websites komt het 
woord apen en het woord 
spreekbeurt voor. 
 

 

 Tip                                                                                             
De andere websites bekijken 
Je ziet alleen de eerste tien websites nadat je je zoekopdracht hebt getypt. Er zijn 
nog meer websites gevonden. Die kun je zo bekijken: 
 

 Sleep het schuifblok 
helemaal omlaag 

 
Om de volgende tien 
websites te zien: 
 

 Klik op  
 
 
 
 
Je kunt ook op de nummers 
van de bladzijden klikken: 
 

  
Om de vorige tien websites 
weer te zien: 
 

 Sleep het schuifblok 
helemaal omlaag 

 
 Klik op  
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Hier zie je waar de website 
over gaat: 
 
Hier zie je een paar zinnen uit 
de website: 
 
Hier zie je het adres van de 
website: 

 
Het is belangrijk dat je goed kijkt waar de website over gaat. Kijk ook naar het adres 
van de website. Hierdoor is de kans groter dat je vindt wat je zoekt. 
 
Heb je een website gevonden 
die je wilt bekijken? 
 

 Klik op de blauwe en 
onderstreepte tekst 

 

 
Je ziet de website: 
 
Misschien heb jij een andere 
website gekozen. 
 
Om terug te gaan naar de 
gevonden websites: 
 

 Klik op  
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Je kunt nu op een andere 
website klikken om deze te 
bekijken. 
 

 
Het is best lastig om de informatie te vinden die je zoekt.  
 
Je hebt nu gezocht met twee woorden. Soms is het handig om nog meer woorden te 
gebruiken. 
 
 
4.2 Zoeken met Startpagina 
 
Je kunt ook zoeken op internet met een rubriekenpagina. Op een rubriekenpagina 
staan een heleboel websites waar je op kunt klikken.   
 
Een bekend voorbeeld van een rubriekenpagina is Startpagina. 
 

 Klik in de adresbalk 
 
 

 Typ: 
 www.startpagina.nl 
 

 Druk op 

 
 
 

 

 Let op!                                                                                                     
De plaatjes in dit boek kunnen er anders uitzien dan op jouw computer. Websites 
veranderen vaak. Er kan ook steeds andere reclame te zien zijn. 
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Dit is een groep: 
 
Dit zijn de websites uit die 
groep: 
 
Hier kun je op klikken om nog 
meer websites van deze 
groep te zien: 
 
 

 
Op de hoofdpagina van Startpagina vind je misschien niet wat je zoekt. Startpagina 
heeft nog een heleboel andere pagina’s. Deze pagina’s heten dochterpagina’s. 
 
Je gaat nu kijken of er een dochterpagina is over apen. 
 

 Klik in de adresbalk 
 
 

 Typ:  
 apen.startpagina.nl 
 

 Druk op 

 
 
 
 

 
Startpagina heeft apen 
veranderd in aap: 
 
Je ziet een heleboel websites 
over apen: 
 
De websites zijn ingedeeld in 
groepen: 
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 Sleep het schuifblok 
omlaag 

 
 Klik op een website 

 

 
Je ziet de website: 
 
Misschien heb jij een andere 
website gekozen. 
 
 
 

 
De website staat in een nieuw 
venster. 
 
Om het venster te sluiten: 
 

 Klik op  
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Je ziet weer dit venster: 
 
Je kunt nu op een andere 
website klikken om deze te 
bekijken. 
 

 
Op deze manier kun je een heleboel informatie vinden. Wil je bijvoorbeeld iets 
opzoeken over vissen, dan typ je vissen.startpagina.nl. 
 

 Klik in de adresbalk 
 

 Typ: vissen. 
 startpagina.nl 
 

 Druk op 

 
 
 

 
Er zijn twee dochterpagina’s 
die met vissen hebben te 
maken: 
 

 Klik op 
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Je ziet allemaal websites over 
sportvissen: 
 

 

 Tip                                                                                             
Zoekmachines op Startpagina 
Startpagina is een rubriekenpagina. Maar je kunt op Startpagina ook zoeken met 
zoekmachines. 
 

Door te klikken op  kun je een andere zoekmachine kiezen: 
 

 Klik in het vak onder 
 

 
 Typ een zoekwoord 

 
 Klik op  

 
 


