
7. Internetbegrippen
Met de stormachtige opkomst van inter-
net, social media en mediadiensten neemt 
het aantal typische woorden  en begrippen 
ook enorm toe.
Extra moeilijkheid is dat veel van die be-
grippen in het Engels zijn wat begrijpen 
niet altijd makkelijk maakt. 
Hieronder een greep uit veelgebruikte 
begrippen met betrekking tot het internet en hun verklaring : 

Internet - Het internet, het net, het wereldwijde web (www).  
Allemaal begrippen voor het wereldomspannende stelsel 
van internet sites. Als je op internet bezig bent, ben je “online” en 
aan het surfen op het net.

Homepage - Begin pagina van een website. Vaak eerste “binnenkomst” 
in een site, van hieruit kan de rest van de Site worden bereikt 
via een menu(balk) of (hyper)link.

Browser - Bladerprogramma om door de inter-
netpagina’s/sites te bladeren. Voor Windows 
computer zijn dit b.v. Firefox, Chrome, Internet 
Explorer. Voor een Apple computer is dit Safari.

Site - Samenstel van internet pagina’s die onder één internetadres 
vallen

Hyperlink - Schakel naar een plaats op een site of de rest van het 
internet. Vaak een woord of knop waarop geklikt kan worden om 
direct naar die bepaalde plaats te gaan.

Bookmark - Bladwijzer die, net als in een boek, aangeeft waar je iets 
leuks of lezenswaardig hebt gevonden op het net. Kan worden bewaard 
in een browser voor eenvoudig terugvinden van sites.   



Zoekmachine -  Programmaonderdeel waarmee op het internet 
gezocht kan worden naar een bepaald onderwerp of product door 
het invullen van een of meerdere trefwoorden. Google is een van de 
bekendste zoekmachines die vaak al standaard op de startpagina van 
een browser staat.  

Streaming - Letterlijk “stromen” ; stroom gegevens (muziek of films 
maar ook gesproken tekst) die direct via het internet wordt doorge-
geven naar de computer. 
Veel evenementen, lezingen of kerkdiensten worden tegenwoordig 
“gestreamd”; je krijgt een hyperlink toegestuurd en door hierop te 
klikken wordt die stroom naar jouw computer gestuurd en kun je het 
evenement live bijwonen.

Downloaden - Het op je computer binnenhalen van “iets” van het 
internet. Dit kan een programma of app zijn maar ook foto’s, video’s, 
teksten enz. Omdat men het internet als iets in de lucht beschouwd 
boven ons noemt men dit downloaden, letterlijk: naar beneden halen.

Uploaden - De tegenhanger van downloaden: iets (“omhoog”) naar 
het internet sturen. Ook dit kunnen weer allerhande gegevens zijn 
zoals bij downloaden

Cookies - Een cookie is een klein tekstbestandje dat 
een website op de harde schijf van jouw computer 
zet op het moment dat je de site bezoekt. 
Ze kunnen ervoor zorgen dat de site sneller laadt, 
maar ook dat adverteerders je kunnen volgen. In 
elke browser kun je instellen dat cookies gewist 
worden bijvoorbeeld als je de browser sluit.


