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Voorwoord 
 
De Mac laptops en desktopcomputers zijn al jarenlang zeer populair 
onder een steeds groter wordende groep gebruikers. In het boek 
Basisgids Mac OS X Yosemite (ISBN 978 90 5905 290 1) leert u 
stap voor stap werken met de Mac met het besturingssysteem OS X 
Yosemite.  
 
Met de internetbrowser Safari kunt u surfen over internet. Dit 
programma beschikt over enkele handige functies. In dit cahier maakt 
u kennis met surfen op internet op een Mac-computer.  
 
Ik wens u veel plezier met het werken op de Mac! 
 
Let op: u kunt dit cahier alleen doorwerken als u een Mac-computer 
bezit met OS X Yosemite. 
 
Studio Visual Steps 
 
PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. 
Ons e-mailadres is: post@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
 
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de 
webpagina www.visualsteps.nl/gratis 
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het cahier naast uw toetsenbord en voert alle opdrachten stap voor 
stap direct op uw Mac uit. Door de duidelijke instructies en de vele 
schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit 
te voeren, leert u het snelste werken met de Mac. 
In dit Visual Steps-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 
Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De muis geeft aan dat u op de Mac iets met de muis kunt doen. Daarnaast 
wordt de muis ook regelmatig gebruikt voor opdrachten die u zowel met een 
muis als op een trackpad kunt uitvoeren.  

 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De wijsvinger geeft aan dat u iets op het trackpad van de laptop of op een 
los trackpad kunt doen, bijvoorbeeld ergens op tikken. 

 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de 
computer aanzetten of een reeds bekende handeling uitvoeren. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 
Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp bij veelgemaakte fouten. 

 

1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp 
van het cijfer achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de 
bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?  

 
U vindt in dit cahier ook veel algemene informatie en tips. Deze informatie staat in 
aparte kaders. 
 
Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boekje krijgt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de Mac. 
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De schermafbeeldingen
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de 
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. 
Met de lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster op uw 
beeldscherm.  
 
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet 
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is 
afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm.  
 
Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte 
vensteronderdeel waarop u moet klikken.  
 
De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op uw beeldscherm: 
 

 Klik op  
 
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Onder in het venster: 
 

 Klik op  
 
 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen 
computerbeeldscherm ziet. 
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Surfen met Safari 
 

 
Het internet bestaat uit computers van over de hele wereld die allemaal met elkaar 
verbonden zijn. Op al die computers staat informatie over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. De bestanden op die computers kunt u met uw computer bekijken. 
Hiervoor gebruikt u een programma dat een internetbrowser of browser wordt 
genoemd. Het Engelse woord browsen betekent zoiets als bladeren. Safari is de 
internetbrowser van Apple. 
 
De informatie op internet staat op websites. Een website bestaat meestal uit 
meerdere webpagina’s. U kunt van de ene naar de andere webpagina of website 
gaan door op een koppeling (hyperlink of link) op de pagina te klikken. Dit wordt 
surfen genoemd. 
 
In dit cahier leert u hoe u een webpagina opent, inzoomt, uitzoomt en scrollt. Als u 
een (Magic) trackpad gebruikt, kunt u daarvoor allerlei aanraakbewegingen 
gebruiken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het openen van koppelingen op 
webpagina’s en het bewaren van webpagina’s op de favorietenbalk.  
 
In dit cahier leert u: 
 
• Safari starten; 
• een webpagina openen; 
• inzoomen en uitzoomen; 
• scrollen; 
• een koppeling op een webpagina openen; 
• een koppeling openen op een nieuw tabblad; 
• wisselen tussen geopende tabbladen; 
• een tabblad sluiten; 
• naar de vorige of volgende pagina gaan; 
• een bladwijzer toevoegen aan de favorietenbalk; 
• Safari stoppen. 
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Safari starten 
 
U opent Safari, het programma waarmee u kunt surfen op internet, als volgt: 
 

 Klik op  

 
Mogelijk ziet u een 
welkomstvenster: 
 

 Klik, indien nodig, op 
 

 
Standaard ziet u de Favorieten. Dit zijn snelkoppelingen naar webpagina’s die u 
vaker wilt bezoeken. Als u zelf nog geen favorieten heeft toegevoegd, ziet u een 
aantal standaard favorieten: 
 
Mogelijk ziet de pagina er bij 
u anders uit. Dat maakt voor 
de handelingen die u gaat 
uitvoeren niets uit. Verder in 
dit cahier leert u hoe u zelf 
favorieten toevoegt.  
 

 Klik op  

 
U ziet de Top Sites, met miniatuurweergaven van websites die u vaak heeft bezocht.  
 
Als u Safari nog niet eerder 
heeft gebruikt, ziet u 
miniaturen van standaard 
websites: 
 
Mogelijk ziet de pagina er bij 
u anders uit. Dat maakt voor 
de handelingen die u gaat 
uitvoeren niets uit.  
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Boven in het venster ziet u de 
adresbalk. De adresbalk is 
tevens een zoekvak. Hier typt 
u een adres van een website 
of een zoekwoord: 
 
Links ziet u de 
navigatiekolom waar u 
bladwijzers en de Leeslijst 
kunt openen: 
 
U past de weergave van Safari aan door de navigatiekolom te sluiten en twee 
werkbalken toe te voegen: 
 

 Klik op  
 
De navigatiekolom wordt 
gesloten. 
 
 

 
U voegt de favorietenbalk en de tabbladbalk toe. Deze twee werkbalken zijn handig 
voor het surfen op internet: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 

 
 

 Klik op ,  
 

 HELP! Ik zie  of  
Als u  of  ziet, is de betreffende 
werkbalk al toegevoegd. 
 
De twee werkbalken zijn toegevoegd. 
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Hier ziet u de favorietenbalk 
met snelkoppelingen naar 
favoriete websites: 
 
Onder de favorietenbalk ziet 
u het tabblad : 
 
Met behulp van de 
tabbladbalk kunt u meerdere 
webpagina’s tegelijkertijd 
openen. 
 
 
Een webpagina openen 
 
U opent een webpagina door het webadres in de adresbalk te typen: 
 

 Klik op de adresbalk 
 
 

 
U typt het webadres: 
 

 Typ: 
www.visualsteps.nl 

 

 Druk op  
(enter/return) 

 
 Let op! 

Als u een webadres overneemt uit een krant of tijdschrift, is het belangrijk dat u op 
de juiste plaatsen een punt of een slash-teken / typt. Anders kan de webpagina niet 
gevonden worden. 
 
Begint het webadres met http://www...? Dan hoeft u het gedeelte http:// niet te typen.
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U ziet de website van Visual 
Steps: 
 
Mogelijk ziet de pagina op uw 
scherm er iets anders uit. 
Voor de handelingen die u 
gaat uitvoeren maakt dit niets 
uit. 

 
 
Inzoomen 
 
Als u de letters en afbeeldingen op een website te klein vindt, kunt u inzoomen. 
Hierna wordt eerst beschreven hoe u dat kunt doen met de Magic Mouse en het 
(Magic) trackpad. Voor de Magic Mouse moet u mogelijk eerst een instelling wijzigen 
in Systeemvoorkeuren: 
 

 Klik op  
 

 

 Klik op  
 

 
 Klik een vinkje  bij 

 
 

 Sluit het venster Muis 
1 
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Nu kunt u snel inzoomen door met één vinger te tikken op de Magic Mouse: 
 

 Plaats de aanwijzer 
links naast 

 

 
 Tik twee keer snel 

achter elkaar op de 
Magic Mouse 

 
 
Let op: tikken is geen klikken! 
 
Als u een (Magic) trackpad gebruikt, kunt u inzoomen door met twee vingers te 
tikken: 
 

 Plaats de aanwijzer 
links naast 

 

 
 Tik twee keer snel 
achter elkaar met twee 
vingers op het (Magic) 
trackpad 

 

 
Als het inzoomen niet werkt via deze beschrijving, kunt u met het trackpad ook op 
een andere manier inzoomen.  
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 HELP! Er wordt een andere webpagina geopend 
Als er een andere webpagina wordt geopend, heeft u geklikt in plaats van getikt. 
 
Linksboven in het venster: 
 

 Klik op  

 
 Probeer het nog een keer 

 
De webpagina wordt nu veel 
groter weergegeven: 
 
 

 
Als u geen Magic Mouse of (Magic) trackpad gebruikt, kunt u de toetscombinatie 
Command en + gebruiken om in stappen in te zoomen: 
 

 Plaats de aanwijzer 
links naast  

 
 

 Druk tegelijkertijd op 

 en  
 
Er wordt ingezoomd, maar 
minder ver dan bij de Magic 
Mouse of het (Magic) 
trackpad: 
 

 Zoom nog drie keer in op het menu links 2 
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De letters en afbeeldingen 
zijn nu veel groter: 
 

 
 
Scrollen 
 
Scrollen is het navigeren door een webpagina. Zo kunt u alle delen van een 
webpagina bekijken. Met een Magic Mouse doet u dat zo: 
 

 Sleep uw vinger een 
stukje omhoog over 
de Magic Mouse 

 
 
U ziet dat u omlaag scrollt op 
de pagina: 

 
Omhoog scrollen doet u zo:  
 

 Sleep uw vinger een stukje omlaag over de Magic Mouse  
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Bij een (Magic) trackpad scrollt u met twee vingers: 
 

 Sleep twee vingers 
een stukje omhoog 
over het trackpad 

 
 
U ziet dat u omlaag scrollt op 
de pagina: 
 
Omhoog scrollen doet u zo: 
 

 Sleep twee vingers een stukje omlaag over het (Magic) trackpad 

 
 

 Tip 
Zijwaarts scrollen 
Als de webpagina breder is dan het venster van Safari, kunt u ook zijwaarts scrollen. 
Dat doet u door uw vinger(s) van rechts naar links, of van links naar rechts over het 
oppervlak van de Magic Mouse of het (Magic) trackpad te bewegen.  
 
Als u een gewone muis met een scrollwiel gebruikt, kunt u 
omlaag scrollen door aan het scrollwiel te draaien. Het 
scrollwiel bevindt zich tussen de linker- en rechtermuisknop. 
 

 
U scrollt zo omlaag: 
 

 Draai het wieltje naar u toe 
 
Omhoog scrollen doet u andersom: 
 

 Draai het wieltje van u af 
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U kunt ook scrollen met behulp van de schuifbalken aan de rechterkant en onderkant 
van het venster. Deze schuifbalken worden pas zichtbaar wanneer u even aan het 
scrollwiel draait of scrollt door uw vinger(s) te slepen over de (Magic) Mouse of het 
(Magic) trackpad. 
 
Zo scrollt u opzij: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
het schuifblok 

 
 Druk de muisknop/ 

trackpad in en houd 
deze ingedrukt 

 
 Sleep het schuifblok 

naar rechts 

 
 
Uitzoomen 
 
Als u de webpagina weer van verder af wilt bekijken, kunt u uitzoomen. De letters en 
afbeeldingen worden dan weer kleiner. Uitzoomen doet u zo met de Magic Mouse: 
 

 Tik twee keer snel 
achter elkaar op de 
Magic Mouse 

 
Let op: tikken is geen 
klikken! 

 
Met het (Magic) trackpad zoomt u zo uit: 
 

 Tik twee keer snel 
achter elkaar met twee 
vingers op het (Magic) 
trackpad 
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Als u geen Magic Mouse of (Magic) trackpad gebruikt, kunt u de toetscombinatie 
Command en – (minteken) gebruiken om in stappen uit te zoomen: 
 

 Druk tegelijkertijd op  en  
 

 Herhaal deze handeling tot u de webpagina op het gewenste formaat ziet 
 
U ziet de website van Visual 
Steps weer in het originele 
formaat: 
 

 
 
Koppeling op een webpagina openen 
 
U kunt van de ene webpagina naar de andere gaan door op een koppeling (ook wel 
link of hyperlink genoemd) op de pagina te klikken. Een koppeling verwijst naar een 
andere webpagina. Probeert u het maar eens: 
 

 Plaats de aanwijzer op 
 

 
De aanwijzer verandert in een 
handje  en de menuknop 
verandert van kleur: 
 
Daaraan kunt u zien dat de 
aanwijzer op een link staat. 
 

 Klik op  
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De webwinkel waar u alle 
boeken van Visual Steps kunt 
bestellen wordt geopend: 
 
Mogelijk ziet u onder op de 
pagina de wettelijk verplichte 
cookie-waarschuwing: 
 

 Klik, indien nodig, op 
 

 
 
Werken met tabbladen 
 
Een link kunt u ook openen op een nieuw tabblad. Dit doet u door de Command-toets 
te gebruiken: 
 

 Houd  
ingedrukt 

 
 Klik op 

 
 

 Laat  los 

 
De koppeling wordt op een nieuw tabblad geopend. Zo gaat u naar dat tabblad: 
 

 Klik op tabblad 
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U ziet de pagina met de verwachte boeken van Visual Steps: 
 
Staat er een verwachte 
uitgave bij die u interesseert? 
Typ dan uw e-mailadres en 

klik op : 
 
U ontvangt dan een e-mail 
zodra het boek verschenen 
is. 
 

 
Zo keert u weer terug naar het eerste tabblad: 
 

 Klik op tabblad 

 
 

 
U ziet weer het eerste tabblad. U kunt het tweede tabblad sluiten: 
 

 Klik bij het tweede 
tabblad op  

 
 

 
Nu is er nog maar één 
tabblad geopend: 
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Naar de vorige of volgende pagina gaan 
 
Als u een koppeling heeft geopend, kunt u snel weer teruggaan naar de pagina die u 
daarvoor had bezocht. Probeert u het maar eens: 
 

 Klik op  
 

 
U ziet weer de startpagina 
van Visual Steps: 
 

Met de knop  kunt u 
naar de volgende pagina 
gaan. 

 
 
De favorietenbalk 
 
In Safari kunt u voor websites die u vaker wilt bezoeken een knop maken op de 
favorietenbalk. U heeft deze websites dan altijd binnen handbereik. Kijkt u maar eens 
naar de knoppen die al op de favorietenbalk staan: 
 
U ziet knoppen voor onder 
andere de websites van 
Apple, iCloud, nu.nl, 
Wikipedia, Facebook, Twitter 
en Tripadvisor:  
 
Dit worden bladwijzers 
genoemd. 
 

 Klik op  
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U ziet de startpagina van 
Wikipedia: 
 
Wikipedia is een online 
encyclopedie die door 
internetgebruikers wordt 
aangevuld en bijgehouden. 
 

 
 
Bladwijzer toevoegen aan de favorietenbalk 
 
U kunt zelf ook een knop aan de favorietenbalk toevoegen. Dat doet u met de 
website van Visual Steps: 
 

 Ga terug naar de website van Visual Steps 3 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
 

 
Er verschijnt een venster waarin u kunt kiezen waar u een bladwijzer voor deze 
pagina wilt toevoegen. U kiest voor de favorietenbalk: 
 
Standaard is  
geselecteerd: 
 
Als u een andere locatie ziet, 
kunt u de favorietenbalk als 
volgt selecteren: 
 

 Klik op  
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 Klik op 
 

 

 
Als de namen van de websites op de favorietenbalk lang zijn, passen er minder 
knoppen op de balk. De naam van de website is al geselecteerd, dus u kunt direct 
een nieuwe naam typen: 
 

 Typ: Visual Steps 
 

 Klik op  
 
 

 
De bladwijzer  is 
toegevoegd aan de 
favorietenbalk: 
 

 
 
Safari stoppen 
 
Om in OS X een programma in zijn geheel te sluiten, moet u hiervoor opdracht 
geven. Het is niet voldoende om alleen het venster te sluiten. Zo stopt u Safari: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

 
Het programma Safari wordt afgesloten.  
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In dit cahier heeft u leren surfen op internet op uw Mac-computer. Wilt u meer leren 
over werken op de Mac, dan is de titel Basisgids Mac OS X Yosemite geschikt 
voor u!  
 
De laptops en desktopcomputers van Apple zijn al jarenlang erg populair. Heeft u de 
weg naar deze gebruiksvriendelijke computer van Apple gevonden, maar de 
basishandelingen nog niet geheel onder de knie? Dan is dit boek uitstekend geschikt 
voor u! 
In dit boek leert u stap voor stap werken met Mac OS X Yosemite. Handelingen voor 
het werken met de Mac, internetten, e-mailen en werken met bestanden en mappen 
zijn belangrijke onderwerpen in dit boek.  
Verder zijn op de Mac ook veel handige programma's voor het werken met foto's, 
video en muziek beschikbaar. Uiteraard wordt hier ook aandacht aan besteed. 
Evenals het maken van instellingen die het werken met de Mac nog gemakkelijker 
voor u maken.  
Dit is een zeer praktisch boek, geschreven volgens de bekende stap voor stap-
methode van Visual Steps. U heeft alles wat u nodig heeft om te leren werken met 
de Mac bij de hand. 
 

 

Basisgids Mac OS X Yosemite 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 256 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 290 1 
Prijs: €22,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/macyosemite 
 

 
Een greep uit de onderwerpen: 

• basishandelingen op de Mac 
• internetten en e-mailen 
• werken met mappen en bestanden in Finder 
• werken met foto’s, video en muziek 
• handige instellingen maken 
• programma’s downloaden en gebruiken 

 
Geschikt voor: Mac OS X Yosemite. 
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 

In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 Venster sluiten 
 

 Klik op  
 

2 Inzoomen via toetsenbord 
 

 Druk tegelijk op  

(Command) en  (+) 
 

3 
 

Teruggaan naar eerder 
bezochte webpagina 

 

 Klik op  
 
  Herhaal dit tot u de gewenste 

webpagina ziet 
 


