Gebruik van sneltoetsen op
de Cloudbook

De Cloudbook is niet voorzien van een standaard toetsenbord. Om toch van allerlei functies
gebruik te kunnen maken, kun je sneltoetsen gebruiken. Met sneltoetsen kun je bovendien
tal van taken sneller afronden. Hieronder volgt een overzicht van sneltoetsen voor op de
Cloudbook.
Tip: als je een volledig overzicht van alle sneltoetsen wil laten weergeven op je scherm,
gebruik dan de toetsencombinatie: Ctrl + Alt + ?
Veelgebruikte sneltoetsen

•
•
•
•

Een screenshot maken: druk op Ctrl + F5
Een gedeeltelijk screenshot maken: druk op Ctrl + Shift + F5, klik en sleep
Je scherm vergrendelen: druk op Zoeken + L
Uitloggen van je Google-account: druk op Ctrl + Shift + q (twee keer)

Tabbladen en vensters
Een nieuw venster openen

Ctrl + n

Een nieuw venster openen in de privé
(incognito)modus

Ctrl + Shift + n

Een nieuw tabblad openen

Ctrl + t

Een bestand openen in de browser

Ctrl + o

Het huidige tabblad sluiten

Ctrl + w

Het huidige venster sluiten

Ctrl + Shift + w

Het laatst gesloten tabblad of venster
opnieuw openen

Ctrl + Shift + t

Ga naar tabblad 1-8 in het venster

Ctrl + 1 tot en met Ctrl + 8

Ga naar het laatste tabblad in het
venster

Ctrl + 9

Ga naar het volgende tabblad in het
venster

Ctrl + Tab

Ga naar het vorige tabblad in het
venster

Ctrl + Shift + Tab

Snel schakelen tussen vensters

Houd Alt ingedrukt, tik op Tab tot je het gewenste
venster ziet en laat de toetsen los.

Ga naar de vorige pagina in de
browsegeschiedenis

Alt + pijl-links

Ga naar de volgende pagina in de
browsegeschiedenis

Alt + pijl-rechts

De link openen in een nieuw venster

Druk op Shift en klik op een link

De link openen op een nieuw tabblad

Sleep link naar blanco gedeelte van tabbladstrook

Een venster aan de linkerkant docken

Alt + [

Een venster aan de rechterkant docken Alt + ]

Pagina en webbrowser
Pagina omhoog of pagina omlaag

Alt of Zoeken en pijlomhoog of

Pagina omlaag

Alt of Zoeken en pijlomlaag

Omlaag bladeren op de webpagina

Spatiebalk

De huidige pagina afdrukken

Ctrl + p

De huidige pagina opslaan

Ctrl + s

De huidige pagina opnieuw laden

Ctrl + r

Inzoomen op de pagina

Ctrl en +

Uitzoomen op de pagina

Ctrl en -

Zoomniveau opnieuw instellen

Ctrl + 0

Rechtsklikken op een link

Druk op Alt en klik op een
link

De link opslaan als bladwijzer

Sleep link naar
bladwijzerbalk

De huidige webpagina als bladwijzer opslaan

Ctrl + d

Sla alle geopende pagina's in huidig venster als bladwijzers op
in een nieuwe map

Ctrl + Shift + d

Zoeken op huidige pagina

Ctrl + f

Ga naar de volgende term die overeenkomt met jouw
zoekopdracht

Ctrl + g of Enter

Ga naar de vorige term die overeenkomt met jouw
zoekopdracht

Ctrl + Shift + g of Shift +
Enter

De bladwijzerbalk weergeven of verbergen

Ctrl + Shift + b

De pagina 'Geschiedenis' openen

Ctrl + h

De pagina 'Downloads' open

Ctrl + j
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Systeem- en weergave-instellingen
De app Bestanden openen

Alt + Shift + m

Voorbeeld van een bestand weergeven in de app
Bestanden

Selecteer bestand en druk op
spatiebalk

Statusgedeelte openen (bij weergave
accountafbeelding)

Shift + Alt + s

De F-toetsen gebruiken (F1 tot en met F12)

Zoeken + 1 tot en met Zoeken + =

Jouw meldingen bekijken

Alt + Shift + n

Tekstbewerking
Caps Lock in- of uitschakelen

Alt + Zoeken

Alles op de pagina selecteren

Ctrl + a

Geselecteerde content kopiëren naar het klembord

Ctrl + c

Content vanaf het klembord plakken

Ctrl + v

Content vanaf het klembord plakken als platte tekst

Ctrl + Shift + v

Knippen

Ctrl + x

De laatst uitgevoerde actie ongedaan maken

Ctrl + z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl + Shift + z

Schakelen tussen de toetsenbordtalen die je hebt ingesteld. Meer
informatie over hoe je jouw toetsenbordtaal selecteert

Ctrl + Shift +
spatiebalk

Toegankelijkheid
ChromeVox (gesproken feedback) in- of uitschakelen. Meer
informatie over de toegankelijkheidsfuncties van Chromebook

Ctrl + Alt + z

De Launcher-knop op jouw plank markeren

Shift + Alt + L

Het volgende item op jouw plank markeren

Shift + Alt + L en dan
Tab of pijl-rechts

Het vorige item op jouw plank markeren

Shift + Alt + L en dan
Shift + Tab of pijl-links

De gemarkeerde knop op jouw plank openen

Shift + Alt + L en dan
spatiebalk of Enter

Een knop op jouw plank niet langer markeren

Shift + Alt + L,
vervolgens Esc

Schakelen tussen statusgedeelte, launcher, adresbalk,
bladwijzerbalk, geopende webpagina en downloadbalk

Ctrl + pijltje links of Ctrl
+ pijltje rechts

De bladwijzerbalk markeren (indien weergegeven)

Alt + Shift + b

De rij met de adresbalk markeren

Shift + Alt + t

Menu dat met rechtermuisknop wordt geopend, openen voor
gemarkeerd item

Shift + Zoeken+
volume+ knop
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De Cloudbook is niet
voorzien van een
standaard toetsenbord.
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