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Werkbalk Favorieten activeren in Edge en websites t oevoegen aan de Werkbalk
U kunt VEEL effectiever gebruik maken van uw Edge-browser en eenvoudiger surfen op het internet, indien U goed
gebruik maakt van de Werkbalk Favorieten in Edge en daar de door U meest geraadpleegde websites op plaatst!
Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe U de Werkbalk in Edge kunt activeren en er worden nadien als
voorbeeld 3 websites op de Werkbalk geplaatst. Op de Werkbalk kunt U een hele reeks aan websites
plaatsen, welke U zelf wenst. Weet U eenmaal hoe het moet, dan zult U daar later veel plezier en gemak van hebben!

1. De werkbalk in Edge Activeren …

Stap 1: Klik op het Blauwe pictogram van Edge, rechts naast  de startknop van Windows 10

Stap 2 : Ga met de muis naar de rechterzijde van het scherm, plaats de muis op de drie puntjes
en klik met uw linkermuisknop op de drie puntjes…
Zie het scherm hieronder:

Stap 3 : Het menu ontvouwt zich:

Klik nu onderaan op de menukeuze:

 Instellingen

Zie het scherm hiernaast :
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Stap 4 : Het menu:   Instellingen optent zich.
In het onderdeel:    Werkbalk Favorieten weergeven      staat de schakelaar op:   Uit
Zet m.b.v. uw muis de schakelaar op:  Aan
Zie het scherm hieronder:

Van   Uit  : Naar:   Aan

In de Edge-browser is hiermee de Werkbalk Favorieten aangezet.
Zie het scherm hieronder:

Op de Werkblak Favorieten zullen hierna een 3 tal websites op geplaatst worden…

2. Websites toevoegen aan de Werkbalk Favorieten in  Edge  …

Zie de volgende pagina …
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Stap 5 : 1. Typ in de adres-balk van de Edge-browser in:       www.startnederland.nl    en
2. Klik daarna met de linker muisknop rechts bovenin het menu op het :  Sterretje

Zie het scherm hieronder :

Hierna verschijnt een menu, waarin de naam van de website door Edge wordt ingevuld.
Indien gewenst, kunt U de door Edge ingevulde naam:   StartNederland    zelf nog wijzigen.
( Deze naam komt overeen met de titel van de website, zoals door de websitemaker zelf is opgegeven )
Daaronder treft U een leeg vlak aan met de tekst erboven:    Maken in
Klik op dit vlak:    Maken in
Zie het scherm hieronder:

U kunt vervolgens kiezen uit 2 keuzes:

Favorieten
of
Werkbalk Favorieten

Kies de keuze:

Werkbalk Favorieten

Zie het scherm hiernaast :
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Klik onderaan in het scherm via uw linker muisknop op :  Toevoegen
Zie de afbeelding hieronder:

De website:  www.startnederland.nl is nu toegevoegd aan de Werkbalk Favorieten.
Zie de afbeelding hieronder:

Stap 6 : We gaan nu een 2e website toevoegen aan de Werkbalk  Favorieten :

Type in de adresbalk in:  www.youtube.com
en klik met uw linker muisknop daarna op het Sterretje ( = Favorieten) bovenaan aan de rechterzijde
van het scherm.
Zie de afbeelding hieronder:

Nadat U op het sterretje heeft geklikt met uw linker muis,
ziet U vervolgens het scherm hiernaast:

Controleer of de naam:  YouTube klopt

en bij het onderdeel:  Maken in

dient U te kiezen voor:   Werkbalk Favorieten
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Klik tot slot onderaan op:   Toevoegen   ( via de linker muisknop ) 
Zie de afbeelding hieronder:

Ook de website:      www.youtube.com         is nu toegevoegd aan de:    Werkbalk Favorieten.
Stap 7 : We voegen nu nog 1 x een nieuwe website toe:

Vul boven in de adresbalk in:      www.buienradar.nl
Klik daarna aan de rechter zijde op het      Sterretje       via uw linker muisknop.

Zie de afbeelding hieronder:

Na het aanklikken van het   Sterretje  verschijnt opnieuw het favorieten-menu.
Echter, de naam:       Buienradar.nl  enz.         is erg lang !!
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Wijzig de naam in het bovenste invoerveld in een kortere naam:     Buienradar
Waarom?
U heeft nadien NIET meer de mogelijkheid om de naam nog te wijzigen of in te korten!
Advies:  Maak gebuik van KORTE namen, omdat U dan later meer websites op uw
Werkbalk Favorieten kunt plaatsen en die voor U direkt zichtbaar zijn!
Zie de afbeelding hieronder:

De naam in ingekort, klik nu onderaan via uw linker muisknop op:  Toevoegen
Zie de afbeelding hieronder:
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Ook de website:     www.buienradar.nl      is toegevoegd aan de:    Werkbalk Favorieten.
Besluit U om een website te verwijderen, klik dan met de rechter muisknop op de
te verwijderen website op uw Werkbalk Favorieten :
Zie de afbeelding hieronder:

Kies daarna de onderste keuze:  Verwijderen
Zie de afbeelding hieronder:

Stap 8 : Nog heel even oefenen:
De naam van de website:  StartNederland    is erg lang…
We kunnen de naam niet wijzigen, dus gaan we de site eerst verwijderen en daarna hernieuwd
dezelfde website op de Werkbalk Favorieten plaatsen;

Klik 1 maal met de linker muisknop op de naam:  StartNederland

Laat de muiswijzer op de naam:  StartNederland  staan.
Klik nu op de rechter muisknop en kies de keuze:  Verwijderen
Zie de afbeelding hieronder:
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De website:   www.startnederland.nl   is verdwenen van de Werkbalk Favorieten
Vervolgens vragen we de website hernieuwd op:
Type het adres:   www.startnederland.nl   opnieuw in in de adresbalk van de Edge-browser
Zie de afbeelding hieronder:

Opnieuw hetzelfde verhaaltje:
Klik op het Sterretje aan de rechter zijde bovenaan in het menu:

We korten de naam in naar:   Nederland

Daarna kiezen we uit het onderste menu
de keuze: Werkbalk Favorieten

Zie het scherm hiernaast :
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en we klikken op de onderste keuze: Toevoegen
Zie de afbeelding hieronder:

en de website:   www.startnederland.nl   staat opnieuw op de Werkbalk Favorieten, alleen nu
met een kortere naam.
Zie de afbeelding hieronder:

Wellicht heeft U nu een goede indruk hoe U websites op de Werkbalk Favorieten kunt plaatsen.

Stap 9 : Verplaatsen van een website op de Werkbalk Favoriet en
Het is mogelijk om een website te verplaatsen naar links of naar rechts op de Werkbalk Favorieten.
Plaats uw muiswijzer op de website:  YouTube   , druk de linker muisknop in (ingedrukt houden)
en sleep de website:  YouTube naar Rechts…   en laat het tussen 2 andere websites of aan de rechter
zijde weer los.
Zie de afbeelding hieronder:
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Wanneer U het goed doet, dan is de website:  YouTube verplaatst naar een ander positie…
Zie de afbeelding hieronder:

Wanneer U het NIET goed doet, dan verschijnt er een verkeersbordje in beeld.
Zie de afbeelding hieronder:

Een kwestie van even een paar keer oefenen….

U kunt dit .pdf bestand eenvoudig uitprinten of downloaden op uw computer.
U mag dit .pdf bestand nadien vrij verspreiden en ook mailen naar andere computergebruikers.
Voor meer help-informatie, tips en trucs kunt U terecht op het navolgende internetadressen:

www.startnederland.nl/help       of op:        www. Windows10help.nl

Dit .pdf bestand kunt U ook terugvinden via één van de bovenstaande internet-adressen.

Dit .pdf document wordt U aangeboden door:   www.startnederland.nl
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