
Gebeten  
om te weten

Hoe informeer ik me op internet?
Op het internet vind je alle info die er op de hele 
wereld bestaat. Of toch bijna. En je wil weten hoe je in 
die informatiespaghetti de info kan vinden die jij nodig 
hebt! Wij leggen je uit hoe je dat doet – en hoe je op 
een leuke manier kunt leren!

diggit
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Spring het 
internet in
Om te surfen – niet op het water, maar op internet – heb je een browser 
nodig. Er bestaan er heel wat, en ze zijn allemaal een beetje anders:
 
1 Microsoft Edge
2 Mozilla Firefox
3 Apple Safari
4 Google Chrome

Wij hebben nu gekozen voor de populairste browser, Google Chrome.
Wist je trouwens dat meer dan 55% internetgebruikers in België zweren bij Google Chrome?
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5  Misschien heb je al 
pagina’s ontdekt die je 
superinteressant vindt. 
Klik dan op het sterretje 
en geef je favoriet een 
naam. Klik nu op ‘Done’. 
De website staat vanaf nu 
op je favorietenbalk, zodat 
die maar een muislengte 
verwijderd is.

6  Maak het jezelf makkelijk 
en leer hoe je meerdere 
pagina’s tegelijk kunt 
openzetten. Klik op de + 
en doe een nieuw tabblad 
verschijnen. Daarin kan 
je een andere webpagina 
opendoen.

7  Is de tekst te klein 
geschreven en kan je ’t 
niet laten lezen aan je 
opa? Klik dan op de drie 
puntjes rechts bovenaan 
en daarna op ‘Zoom’. Je 
kan hier ook de tekst weer 
verkleinen nadien.

Google Chrome 
ontrafeld
1  Klik op het Chrome-icoon op je bureaublad.

2  Weet je al naar welke site je wil surfen? Typ dan het adres in de adresbalk. Moet je 
nog even zoeken? Geef dan in Google aan wat je zoekt. Hieronder leer je hoe dat gaat.

3  Lees erop los. Met deze pijlen ga je terug naar de vorige pagina als je iets opnieuw wil 
zien, of opnieuw naar de volgende.

4  Wil je zeker zijn dat je de recentste versie van de pagina en nieuwste info hebt? Klik 
dan op deze pijl om te vernieuwen (ook wel ‘refresh’ in internettaal).



Wie zoekt 
die vindt!
Iedereen kent Google. Maar hoe gebruik je de populairste zoekmachine van de 
hele wereld het best? Begin alvast met iets op te zoeken. 
Schrijf wat je zoekt in de balk en druk op Enter. Bijvoorbeeld: slijm

Wil je naar een combinatie 
van verschillende woorden 
zoeken? Zet dan een plusteken 
(+) tussen de elementen. 
Bijvoorbeeld: fluffy + slime.

Voor afbeeldingen kan je precies 
hetzelfde doen, op deze plek.

1  Hier zie je afbeeldingen van wat 
je opgezocht hebt.

2  Hier stelt Google woorden voor 
die je misschien interessant vindt 
in combinatie met je zoekwoord.

3  Hier vind je producten die bij je 
zoekopdracht passen en die je 
online kunt kopen.

En je kan zelfs zoeken op video’s, shopping, boeken, vluchten en … 
financieel nieuws. Voor het geval oma de beurskoers wil volgen.
Zoek maar raak!
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Geavanceerd 
zoeken
Alright! Basic zoekopdrachten, daar ben je nu een kei in! Maar je kan 
ook geavanceerd zoeken, voor een preciezer resultaat.

Ga daarvoor naar ‘Tools’. Je kan bijvoorbeeld kiezen in welke taal je resultaten wil 
zien, in welke periode de info online geplaatst moet zijn of zelfs ‘woord voor woord’ 
als je zeker wil zijn dat je gezochte woord letterlijk voorkomt in je zoekresultaten.

Tip
Geef de naam van je 

favoriete artiest in de 

zoekbalk in en probeer 

eens uit hoe je kunt filteren 

zodat je het meest precieze 

resultaat krijgt. 

Geavanceerd  
afbeeldingen zoeken
Voor afbeeldingen kan je ook precies zoeken, maar dan bijvoorbeeld op kleur en formaat. ‘Kleine foto’ of ‘in zwart-wit’ schrijven hoeft dus niet meer. Handig als je je beeld voor iets heel specifieks nodig hebt. Zoals 

een coole slijmfoto voor je bureaublad, bijvoorbeeld! 



Op stap met 
Google Maps
Heb je bij de zoekbalk ook al ‘Maps’ zien staan? 
Dat is hoe Google je de weg toont, waar je ook bent.

Wegenkaarten heb je dus niet meer nodig, zolang 
je een computer of smartphone bij de hand hebt.

Zo werkt het:
1  Geef een adres of de naam van een plek in. Nu zie je de kaart al. 
2  Wil je je weg volledig uitstippelen van punt A naar punt B? Klik dan op ‘Route’ en volg 

de – gesproken of geschreven – instructies. 
3  Je kan zelfs kiezen voor een traject met de auto, te voet of met het openbaar vervoer. 
4  Kers op de taart: je ziet zelfs hoe lang je erover zal doen. Handig toch!? Dus nooit 

meer te laat komen op die date aan de cinema met vrienden.
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Nooit meer 
typen met 
Google Voice 
Search
Ken je Google Voice Search al? Met deze supercoole nieuwe technologie hoef je 
je zoekopdracht zelfs niet meer te typen – maar kan je ‘m gewoon inspreken.

Hoe? Door op het microfoontje 
te klikken en gewoon te zeggen 
wat je zoekt. De resultaten zijn 
verbluffend, en binnenkort 
gaan we zelfs meer zo zoeken 
dan al schrijvend. De max!

Je stem bewaren
Wist je dat je ‘voice searches’ ook opgeslagen 

kunnen worden als je ingelogd bent met Gmail? 

Je kan ze zelfs herbeluisteren. Hilariteit alom!

Kijk snel in ‘Sharing is Caring’, 

als je nog geen Gmail-account hebt!



Vlot vertalen 
met Google 
Translate
Google Translate, de vertaalfunctie van Google, heeft de reputatie dat hij 
er vaak naast zit. Maar in de laatste jaren heeft hij veel geleerd, en is hij altijd 
maar beter geworden. Een beetje zoals jij. 😉

Je kunt er niet alleen woorden maar hele zinnen mee vertalen. Dat doe je door naar 
https://translate.google.be te gaan en te kiezen van en naar welke taal je wil vertalen.

Rechts zie je meteen de vertaling. En je kan zelfs op het 
luidsprekertje klikken om te horen hoe ’t wordt uitgesproken!
Bij twijfel … even surfen naar een online woordenboek zoals 
www.vandale.be. Je leraar Frans zal je er dankbaar voor zijn!



Nog honger naar 
informatie?
Google en Google Chrome, daar kunnen we nu mee 
werken. Maar waar kan je nog info vinden en uit leren? 

Wij zetten nog wat leuke opties op een rijtje.

•  Digitale kranten: op de website en app van je favo 
krant lees je wat er allemaal gebeurt in de wereld 
#GeenFakeNews. Handig voor een actuataak voor 
school!

•  Openbaar vervoer: De Lijn, NMBS en MIVB hebben 
allemaal handige online info (ook in een app). Want 
niks is zo vervelend als wachten op je bus!

•  Weersites en –apps: op plekken als kmi.be en 
Buienradar vind je heel precieze weersvoorspellingen. 
Zo weet je of je feestje het droog houdt!

•  Online banking: zelfs je bankzaken kan je nu op 
internet regelen.

En nog zoveel meer!

Wikipedia,  

één van de vele bronnen

Je kent ze wel … die werkjes over 

geschiedenis of wetenschap die 

je moet maken. Snuister dan 

zeker op wikipedia.be, dé online 

bibliotheek bij uitstek.



Je eigen code?

Dat is heel eenvoudig! Via google vind 

je heel wat generators. Een leuke is: 

nl.qr-code-generator.com 

Hier kan je gewoon jouw URL ingeven, 

en de website doet de rest!

Codenaam: 
QR
Je hebt ze vast wel al eens gezien: de rare blokjes 
die op heel wat affiches, producten en apps 
verschijnen. En nee, het zijn geen mislukte logo’s 
of buitenaardse dingen. Het zijn QR-codes: kleine 
vierkantjes die heel wat in hun mars hebben …

Wa is da?
QR staat voor Quick Response en dat zijn 
ze ook: supersnel! Je richt je smartphone op 
zo’n vierkant en je wordt meteen naar de juiste 
website, video, tekst of geolocatie gestuurd. 
Een QR-code bevat namelijk een digitale code, 
die naar een bepaalde plek op het internet leidt.

Scannen maar!
Je kunt QR-codes op twee manieren gebruiken:

•  Staat de code op een poster of een verpakking in 
de ‘echte wereld’? Dan heb je op smartphones 
met Android een QR Code Scanner nodig. Da’s 
een eenvoudig appje dat je uit de Play Store kunt 
halen. Bij iPhones (van Apple) richt je gewoon je 
camera erop, en klaar! 
Probeer maar eens met de codes op deze pagina!

•  In heel veel apps zit al een scanner verwerkt. 
Denk bijvoorbeeld maar aan de Bancontact-
app, die je de mogelijkheid geeft om kleine 
sommen te betalen door een code op een andere 
smartphone in te lezen. Handig, toch?

Speciaal voor jou
Sinds kort kan je je QR-
code zelfs helemaal 
personaliseren. De 
vierkantjes kunnen 
bolletjes worden, in een 
kleurtje dat jij mooi vindt 
en je kan zelfs een logo 
of icoontje toevoegen!



Space voor 
de WizzKids
Google hier, Google daar ... 
Google is (bijna) overal.

In deze space maak je kennis met heel 
wat extraatjes van de wereldwijd favoriete 
zoekmachine. Dus ... laat jij maar zien dat jij de 
Google WizzKid bent!

Een gokje wagen?Als je op ‘Ik doe een gok’ klikt, geeft Google je de website die volgens hem het best bij je zoekopdracht past. Probeer bijvoorbeeld eens je naam in te geven!

Google Gids 
Je zelf ook een steentje kan bijdragen aan Google Maps? Google eens ‘Word een local guide’. Nu kan je het toch als de besten. 

Een dagje uit? 

Klik dan op ‘In de buurt’ en vind 

meteen leuke horeca in de buurt. 

Laat die ijsjes maar komen!

What the app? 
De bronnen die we vermelden bestaan als app of zijn apps. 
Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? 
Simpel: om naar een website te surfen heb je een browser 
nodig – zoals bvb. Google Chrome. 
Voor een app niet. Een app installeer je op je smartphone via GooglePlay of de App Store van Apple, zodat je alle info heel snel bij de hand hebt. Meestal een slimme keuze. Tenzij je geen plaats meer hebt in je smartphone-geheugen.

Satellieten en gele mannetjes 

Er zijn heel wat verschillende manieren 

om Google Maps te bekijken. Als je het 

satelliet-zicht wil zien, klik je gewoon 

linksonder op ‘Satelliet’.

Wil je het gebied ontdekken, alsof je er 

zelf staat? Sleep het gele mannetje 

dan naar waar je wil ‘landen’ en 

ontdek Google Street View. 

Supercool! Probeer het maar  

eens met je eigen thuisadres.



Can you diggit?
Yes, you can!


