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1. Instellen van Internet Explorer 

 
Internet heeft een heel nieuw tijdperk ingeluid. Het internet is zo langzamerhand zo 
omvangrijk dat u bijvoorbeeld tot in de meest obscure bibliotheken kunt rondsnuffelen 
en met organisaties en personen waar ook ter wereld kunt communiceren. Met het 
programma Internet Explorer kunt u die wereld op eenvoudige wijze verkennen. U 
kunt het programma bovendien naar uw eigen voorkeur instellen. 
 
In dit hoofdstuk leert u het volgende: 
 

 de startpagina instellen; 
 uw geschiedenis wissen; 
 instellen van tijdelijke bestanden en automatisch aanvullen; 
 beveiligingsniveau kiezen; 
 foutopsporing uitschakelen. 

 
 

 Let op! 
U heeft een werkende internet-verbinding nodig om met Internet Explorer te kunnen 
werken. Zie hiervoor hoofdstuk 3, of de informatie van uw internetaanbieder. 
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Algemene instellingen van Internet Explorer 
 
Vanuit Internet Explorer kunt u een aantal zaken instellen van de internetverbinding 
tijdens het gebruik van Internet Explorer. U opent het venster Internet-opties als 
volgt: 
 

 Start Internet Explorer 1 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
 
 
 

 Tip 
U kunt het venster Internet-opties ook zo bereiken: 

 Klik op , ,  

 Dubbelklik op  
 
 
U ziet nu dit venster met een 
groot aantal opties: 
 
De instellingen voor externe 
toegang, algemene 
netwerkinstellingen, modem 
en e-mail worden elders 
behandeld. 
 

 Klik op het tabblad 
 

 
Op dit tabblad ziet u een 
drietal belangrijke 
instellingen: 
 
 
 
 

 
 
U kunt hier: 
 

 de startpagina instellen; 
 tijdelijke internet bestanden wissen; 
 de geschiedenis wissen. 
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Instellen van de startpagina 
 
Internet Explorer start altijd met een bepaalde webpagina. Deze kunt u zelf instellen, 
zodat bijvoorbeeld uw favoriete pagina de startpagina wordt.  
 

 Typ bij :  
www.computercahier.nl 
 
 
 
 

 Klik op  
 
 
 

 
 
De volgende keer dat u Internet Explorer opstart, zal meteen de pagina 
www.computercahier.nl worden geopend. 
 

 Sluit Internet Explorer af 3 
 

 Start Internet Explorer opnieuw 1 
 

 Tip 
Klikt u op , dan wordt het webadres van MSN ingesteld als 
startpagina.  
Wanneer u geen vaste startpagina wilt gebruiken, klikt u op . Internet 
Explorer begint dan met een wit scherm. 
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Uw geschiedenis wissen 
 
Het kan soms handig zijn om de lijst met bezochte websites te wissen. Bijvoorbeeld 
omdat na u iemand anders de computer gebruikt en u niet wilt dat deze persoon kan 
zien welke websites u heeft bezocht.  
 

Klikt u op , dan kunt 
u deze webadressen in 
Internet Explorer altijd zien:  
 

 
 
U kunt op deze wijze uw geschiedenis wissen: 
 

 Open Internet Explorer opties 4 
 
U kunt ervoor kiezen om alle 
webadressen in een keer te 
wissen.  
 
U kunt ook instellen hoe lang 
webadressen bewaard 
moeten worden: 
 
 
U kunt nu de webadressen uit 
het geheugen verwijderen. 
 

 Klik op 

 
 
 
 
 
 

 



Instellen van Internet Explorer  13 

Voor de zekerheid wordt u om bevestiging gevraagd: 
 
Wilt u de geschiedenis 
wissen? 

 Klik dan op  
 
Wilt u de geschiedenis nu niet 
wissen? 

 Klik op  
 

 
Alle websites die u de laatste tijd heeft bezocht, zijn uit het geheugen gewist. De lijst 
Geschiedenis zal nu leeg zijn.  
 
 
Tijdelijke bestanden instellen 
 
Iedere keer dat u een website bezoekt, worden webpagina’s (inclusief tekst en 
plaatjes) tijdelijk op de vaste schijf van uw computer opgeslagen.  
Dat merkt u tijdens het surfen als u met de knoppen Vorige of Volgende door 
webpagina’s bladert. De tweede keer dat u eenzelfde pagina bekijkt, verschijnt deze 
veel sneller op het beeldscherm. Dat komt doordat deze pagina’s zijn opgeslagen op 
uw computer en niet steeds over de telefoonlijn worden binnengehaald. 
 
Ook merkt u dat 
internetadressen in de 
adresbalk staan: 
 

 
Deze opgeslagen pagina’s en webadressen worden tijdelijke bestanden genoemd. Er 
kunnen verschillende redenen voor u zijn om uw tijdelijke bestanden te wissen, 
bijvoorbeeld: 
 

 Internet Explorer wordt steeds trager; 
 u wilt alle sporen wissen van uw eerdere activiteiten op het World Wide Web.  

 


