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Welkom bij JAWS voor Windows 
Freedom Scientific heeft een hele reeks hulpmiddelen ontwikkeld, zoals: schermlees- en 
vergrotingssoftware, brailleleesregels, notitie-apparaten en andere producten voor blinde en 
slechtziende computergebruikers. Met behulp van onze producten hebben gebruikers toegang tot 
een wereld van informatie, educatie en bedrijfsspecifieke software voor het surfen op het web, het 
beheren van e-mail en het werken met spreadsheets en databases. Onze software is de eerste keus 
voor blinde en slechtziende computergebruikers over de hele wereld.  

Freedom Scientific vervult een voorbeeldfunctie door het ontwikkelen van software door en voor 
mensen met een visuele beperking. Veel van onze ontwikkelaars, support- en verkoopmedewerkers 
zijn zelf gebruikers van onze producten. We willen graag voorop lopen in de ontwikkeling van 
computeraanpassingen, om zowel onze eigen mensen een dienst te bewijzen, als alle gebruikers over 
de hele wereld.  

JAWS biedt uitgebreide schermleesmogelijkheden voor Windows met veel specifieke aanpassingen 
door het gebruik van krachtige hulpprogramma’s. 

Systeemvereisten 
De systeemvereisten voor JAWS worden hieronder opgesomd. 

Onderdeel Minimaal vereist
JAWS Home editie en JAWS Professional editie Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7,

Windows Vista, Windows Server® 2012 en
Windows Server 2008.

Processorsnelheid Minimaal 1,5 GHz
Werkgeheugen 4 GB aanbevolen (64 bit), 2 GB aanbevolen (32

bit)
Benodigde schijfruimte 1,6 GB vereist tijdens de installatie, 20 tot 690

MB voor de installatie van Vocalizer Expressive,
Vocalizer Direct en RealSpeak Solo Direct
stemmen (de bestandsgrootte verschilt per
stem)

Video Een beeldschermadapter met een resolutie van
800 x 600 pixels en 16 bit kleurdiepte (1024 x
764 en 32 bit aanbevolen)

Audio Windows compatibele geluidskaart (voor
spraakuitvoer)

Oudere versies van JAWS voor installatie op Windows XP machines zijn nog steeds verkrijgbaar via
onze website: www.lexima-reinecker.nl.
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Installatie 
De installatiewizard zal JAWS op uw computer installeren. Tijdens de installatie heeft u de 
beschikking over spraak en als u gebruik Maakt van onze Focus of PAC Mate leesregels, biedt de 
installatiewizard ook brailleondersteuning.  

Opmerking: U moet als beheerder zijn ingelogd om de JAWS installatie te kunnen uitvoeren. 

Om JAWS op uw computer te installeren doet u het volgende: 

1. Voer uw installatie-dvd in.  
Als het dialoogvenster voor de Freedom Scientific productinstallatie verschijnt, druk dan op 
Enter. Druk nogmaals op Enter om de installatie te starten. 

2. U hoort een reeks klikgeluiden, tijdens het laden van de sprekende installatie. Dit proces kan 
een aantal minuten duren, dus wacht rustig af. Herstart uw computer als hierom wordt 
gevraagd. 

3. Nadat de sprekende installatie is gestart, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de 
gebruiksrechtovereenkomst en vervolgens kunt u kiezen voor een standaard of een 
aangepaste installatie. Kies alleen voor een aangepaste installatie als u JAWS in een andere 
map wilt installeren, ondersteuning voor externe toegang wilt inschakelen of extra 
spraaksynthesizers of brailleleesregels wilt toevoegen. 

4. Nadat u het type installatie hebt gekozen, volgt u de aanwijzingen voor het voltooien van de 
procedure. Aan het einde van de aangepaste installatie, wordt u gevraagd of u extra 
spraaksynthesizers of brailleleesregels wilt installeren. Als u Ja kiest, volgt u de aanwijzingen 
voor het selecteren van de apparaten die u wilt gebruiken. 

5. Als de installatie is afgerond, kiest u Voltooien om de installatiewizard af te sluiten. 
6. Betreft het een nieuwe JAWS installatie, dan zult u de activatieprocedure moeten doorlopen. 

In alle andere gevallen zal de opstartwizard verschijnen. Gebruik deze voor het installeren 
van trainingsmateriaal en voor het aanpassen van een aantal basisinstellingen. 

JAWS activeren 
Met de activatiemanager activeert u JAWS via een internetverbinding. De activatieprocedure begint 
automatisch wanneer JAWS wordt gestart. 

Opmerking: Hebt u geen verbinding met internet, dan kunt u JAWS activeren per telefoon, per fax, of 
door gebruik te maken van een computer met internetverbinding van iemand die u vertrouwt. Voor 
meer informatie, kies Activatie help, aan het begin van de activatieprocedure.  

Om JAWS te activeren via internet doet u het volgende:  

1. Kies Start activatie in het dialoogvenster Activatie. 
2. Lees de getoonde informatie en gebruik de pijltoetsen om de optie Internet (aanbevolen) te 

selecteren, druk vervolgens op Enter. 
3. Doe de autorisatie-cd in uw cd-romstation en kies de optie Activeren met autorisatie-cd. U 

vindt de autorisatie-cd in het mapje waarin ook de JAWS-dvd is geleverd. Beschikt u niet over 
een autorisatie-cd, kies dan de optie “Autorisatienummer handmatig invoeren”. 
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Opmerking: Hebt u uw autorisatie-cd eerder ingevoerd, dan zal niet nogmaals om de cd 
worden gevraagd. Ga door met stap 4 van de activatieprocedure. 

4. Als u uw autorisatie-cd heeft gebruikt, dan verschijnt een autorisatiecode van 20 karakters in 
het daarvoor bestemde invoerveld. Verschijnt de autorisatiecode niet automatisch in het 
invoerveld, typ deze dan in. U vindt de code zowel in zwartdruk als in braille op het mapje 
van de installatie-cd’s. 

5. Nadat u de code hebt ingetypt en op Enter hebt gedrukt, zal de activatie worden voltooid, 
mits u verbonden bent met internet. Dit kan enkele minuten duren. 

6. Als de procedure succesvol is afgerond, druk dan op de knop Beëindigen. 
Opmerking: Als u JAWS niet via internet kunt activeren, dient u mogelijk de instellingen van 
uw firewall aan te passen. Zie Activatie Help voor meer informatie. 

Autoriseren met behulp van een dongle 
Een dongle is een apparaatje dat u aansluit op een USB-poort van uw computer. JAWS is 
geautoriseerd voor de betreffende computer, zolang de dongle is aangesloten. Dit is handig, als u 
JAWS op veel verschillende computers wilt gebruiken en niet steeds wilt activeren.Tijdens het starten 
controleert JAWS als eerste of er een dongle op de copmuter is aangesloten. Als dit het geval is, zal 
JAWS worden geautoriseerd en zullen de functies beschikbaar zijn, behorend bij de autorisatie die 
aan de dongle is gekoppeld. Als er geen dongle wordt aangetroffen, zal JAWS zoeken naar een 
licentie die op de pc is geïnstalleerd. Het hulpprogramma “Dongle bekijken” toont informatie over de 
licentie die gekoppeld is aan uw dongle. Om dit hulpprogramma te starten gaat u naar het startmenu 
en kiest u Alle programma’s, JAWS, Hulpprogramma’s, Dongle bekijken. 

Dongles worden apart verkocht of als extra accessoire. 

Voor meer informatie over de aanschaf van een dongle kunt u contact opnemen met Lexima 
Reinecker Vision.

  



 

8 
 

Netwerklicenties 
Als u een netwerklicentie hebt voor meerdere gebruikers, dan dient uw ict-beheerder, met behulp 
van de meegeleverde autorisatie-cd, een licentieserver in te richten op een Windows pc die kan 
worden benaderd door alle clients waarop JAWS wordt gebruikt. De beheerder dient JAWS te 
activeren op de computer waarop de licentieserver is geïnstalleerd. In de snelstartgids voor 
netwerkautorisaties, meegeleverd op de autorisatie-cd, vindt u aanwijzingen voor het installeren van 
een licentieserver en het activeren van de licentie.   

De opstartwizard 
De JAWS Opstartwizard is een handig hulpmiddel waarmee u snel een aantal belangrijke instellingen 
kunt aanpassen, zoals spraak- en braillevoorkeuren en de hoeveelheid informatie die u van JAWS 
krijgt, maar ook de opstartinstellingen kunnen worden aangepast en het trainingsmateriaal kan 
worden geïnstalleerd. Tijdens een nieuwe installatie zal de opstartwizard verschijnen nadat u JAWS 
hebt geactiveerd, maar ook na de installatie kunt u de opstartwizard activeren door naar het menu 
Help te gaan met Alt+H en te kiezen voor Opstartwizard.  
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Het installeren van Vocalizer Expressive stemmen 
Op de programma-dvd wordt naast JAWS ook de Vocalizer Expressive spraaksynthesizer 
meegeleverd. Voor deze synthesizer is een groot aantal stemmen beschikbaar en worden meerdere 
talen ondersteund. Om deze stemmen te installeren voert u de dvd in, in het dvd-station van uw 
computer en volgt u daarna de stappen voor het selecteren van de gewenste stem, om vervolgens de 
installatie af te ronden. Ook kunt u voorbeelden van stemmen beluisteren en stemmen downloaden 
vanuit het menu Help, door de optie Meer Stemmen te selecteren, waarmee u de Vocalizer 
Expressive pagina opent op de website van Freedom Scientific.  

FSReader en trainingsmateriaal     
De programma-dvd van JAWS bevat basis trainingsmateriaal in Daisyformaat. U kunt de trainingen 
beluisteren en lezen met behulp van FSReader, de daisylezer van Freedom Scientific, die automatisch 
met JAWS wordt geïnstalleerd. Het boek FSReader Getting Started (Engelstalig), wordt standaard 
geïnstalleerd.  

Het installeren van trainingsmateriaal tijdens de installatie van JAWS 
Nadat u de installatie van JAWS hebt voltooid vanaf de programma-dvd, en de opstartwizard is 
gestart, zal worden gevraagd of u het trainingsmateriaal wilt installeren, dat tenminste uit twee 
boeken bestaat, (JAWS Basic Training en What’s New), beide Engelstalig). Om het trainingsmateriaal 
te installeren, vinkt u het betreffende selectievakje aan, kiest u Volgende en volgt u de verdere 
aanwijzingen op het scherm. 

Het installeren van trainingsmateriaal op een later tijdstip 
Als u besluit om het trainingsmateriaal niet te installeren tijdens de JAWS installatie, dan kunt u altijd 
FSReader gebruiken om de trainingsbestanden later te selecteren, te downloaden en te installeren. 
Om de bestanden alsnog te installeren doet u het volgende: 

1. Gebruik Insert+J om het JAWSmenu te openen. 
2.  Druk op Alt+H voor het openen van het Helpmenu en druk vervolgens op Enter om Training 

te activeren. 
3. FSReader wordt geopend en de inhoudsopgave, waarin u koppelingen vindt naar de 

verschillende daisyboeken, wordt getoond. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste 
boek te navigeren en druk op Enter om dit te downloaden en te installeren. Het boek zal 
automatisch worden gedownload, geïnstalleerd en geopend. 

4. Herhaal deze procedure voor ieder boek dat u wilt downloaden. 

Het starten en gebruiken van FSReader 
Hieronder vindt u een beschrijving van de procedure voor het starten van FSReader en het openen 
van een daisyboek.  

1. Voer één van de volgende stappen uit: 
a. Vanuit het JAWSmenu drukt u op H, T, of 
b. Geef Enter op de snelkoppeling naar FSReader, die zich op uw bureaublad bevindt en 

geef vervolgens Control+J om de inhoudsopgave te openen. Ieder daisyboek wordt 
als link weergegeven. 

2. Selecteer een daisyboek en druk op Enter. Het geselecteerde boek verschijnt in FSReader. 
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3. Druk op Control+P om met lezen te beginnen. Druk nogmaals op Control+P om te pauzeren. 
Om 5 seconden vooruit te spoelen drukt u op Control+punt. Om 5 seconden terug te spoelen 
drukt u op Control+komma.  
Opmerking: Zolang FSReader actief is, kunt u een boek starten en stoppen met Control+P. 
Wilt u een afdruk maken terwijl FSReader actief is, gebruik dan het afdrukcommando van de 
betreffende applicatie. 

4. Als u een boek uit hebt, gebruik dan Control+j om een ander trainingsboek te openen, wilt u 
een boek openen van een andere uitgever, gebruik dan Control+f, O of gebruik Control+f, X 
om FSReader af te sluiten. 

 

Het updaten van JAWS 
Freedom Scientific werkt voortdurend aan het uitbreiden en verbeteren van JAWS voor Windows. 
Geregeld worden er updates voor JAWS uitgebracht. Wij adviseren u om de software up-to-date te 
houden, om verzekerd te zijn van de best mogelijke prestaties.  Het updaten van uw software is 
gemakkelijk. Om te zoeken naar updates voor JAWS kunt u het volgende doen: 

1. Maak verbinding met internet. 
2. Start JAWS. 
3. Kies de optie “Op updates controleren” in het menu Help. 
4. JAWS zoekt naar updates en zal deze in een lijst presenteren. Gebruik de pijltjestoetsen om 

door de lijst te navigeren en druk op de Spatiebalk om de selectievakjes te selecteren naast 
de updates die u wilt downloaden en installeren. 
Gebruik de knop Meer Details om extra informatie te tonen bij de geselecteerde update. 
Als er op uw computer een firewall actief is, ziet u mogelijk een waarschuwing die aangeeft 
dat de applicatie FSAutoupdate of FSAutoUpdate.exe probeert om toegang te krijgen tot 
internet. U dient de toegang toe te staan om de updates te kunnen downloaden.  

5. Als u de gewenste updates hebt geselecteerd, druk dan op de knop Installeren. Mogelijk 
moet uw pc opnieuw worden gestart. Als de installatie van de updates niet is gelukt, dan 
dient u de installatie van JAWS te repareren, (zie de online help voor meer informatie), 
daarna kunt u de updateprocedure opnieuw uitvoeren.  
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Help opvragen 
Freedom Scientific maakt het mogelijk om verschillende vormen van hulp op te vragen, afhankelijk 
van de situatie waarin u zich bevindt. 

JAWS trainingsmateriaal 
Het basistrainingsmateriaal en informatie over nieuwe trainingen vindt u in daisyformaat op de 
programma-dvd. Ook kunt u trainingsmateriaal downloaden met behulp van het meegeleverde 
programma FSReader. Met FSReader kunt u de trainingen lezen en beluisteren.Om FSReader te 
starten opent u het menu Help en kiest u de optie Training. Voor meer informatie over het gebruik 
van FSReader, opent u het boek “FSReaderGettingStarted” (Engelstalig). 

Het trainingsmateriaal wordt in de volgende map geïnstalleerd: C:\Program Files\Freedom 
Scientific\Training\JAWS\nld. De basistraining voor JAWS is een uitstekend begin, als u zich Windows 
en JAWS eigen wilt maken. U wordt begeleid vanaf het starten van JAWS tot aan het werken in de 
windowsomgeving. In de modules worden voorbeelden gegeven van wat u daadwerkelijk hoort 
tijdens het uitvoeren van verschillende taken binnen windows en JAWS. We moedigen iedereen aan 
om deze trainingen te gebruiken. Als u JAWS eenmaal gestart heeft is het echt de moeite waard om 
met de trainingen aan de slag te gaan.  

Het JAWS helpsysteem 
Het JAWS helpsysteem is eenvoudig in gebruik. Om de help te starten gebruikt u de toetscombinatie 
Insert+j om het JAWSmenu te openen, vervolgens drukt u op de H voor het menu Help en tenslotte 
kiest u JAWS Helponderwerpen. In het linker deel van het helpvenster verschijnt de inhoudsopgave. 
De inhoudsopgave bestaat uit een aantal boeken en onderwerpen. Boeken zijn categorieën die een 
aantal onderwerpen bevatten. In de onderwerpen vindt u de eigenlijke informatie. Navigeer door de 
inhoudsopgave met Pijl Omhoog en Omlaag. Gebruik Pijl Rechts om een boek te openen en Pijl Links 
om het te sluiten. Als u een onderwerp hebt geselecteerd, drukt u op Enter om de tekst ervan weer 
te geven, gebruik F6 om naar de onderwerptekst te gaan. Druk nogmaals op F6 om terug te keren 
naar de inhoudsopgave of druk op Alt+C om terug te keren naar de inhoudsopgave vanuit ieder 
willekeurig helponderdeel.  

Met Control+Tab navigeert u naar de index- en zoekpagina van het helpsysteem. 

In vrijwel iedere Windows applicatie kunt u F1 gebruiken om help met betrekking tot de betreffende 
applicatie te openen. Dit geldt ook voor het JAWSvenster en voor de managers, zoals JAWS 
toetsenbordbeheer. 

Toetscombinaties om vanaf iedere willekeurige positie help op te vragen  
Met behulp van JAWS Contextgevoelige Help vraagt u informatie op over het gebruik van 
besturingselementen in een dialoogvenster, zoals knoppen, invoervelden, enzovoort. U roept deze 
functie op door te navigeren naar het betreffende besturingselement en dan Insert+F1 te geven. Dit 
is een snelle manier om help te krijgen voor het programma waarin u op dat moment werkt. 

Help bij sneltoetsen is een funtie die u direct toegang geeft tot sneltoetsen die in de huidige situatie 
relevant kunnen zijn. JAWS ziet welke applicatie u gebruikt en geeft u de sneltoetsen die passen bij 
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de taken die u uitvoert. Om help bij sneltoetsen te activeren gebruikt u Insert+H. Voor een groot 
aantal veelgebruikte toepassingen is extra hulp beschikbaar.  

Als u twee keer kort achter elkaar op Insert+F1 drukt, wordt het beschikbare helponderwerp voor de 
actieve applicatie getoond. Dit helponderwerp bestaat doorgaans uit een inleiding in de applicatie, 
JAWS commando’s, tips om snel aan de slag te gaan en nuttige aanwijzingen.  

Voor het leren van commando’s is de JAWS Toetsenbord Help een nuttig instrument. Het geeft u 
informatie omtrent toetscombinaties, terwijl u aan het werk bent in een applicatie. Om Toetsenbord 
Help te activeren, gebruikt u Insert+1 (cijfer één). JAWS zegt: “Toetsenbord Help aan”. Gebruik een 
willekeurige toetscombinatie om hiervan een beschrijving te horen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van het commando, houdt u de eerste toets van de combinatie ingedrukt, terwijl u de 
tweede toets twee keer kort achter elkaar indrukt. Als het commando uit één enkele toets bestaat, 
druk deze dan twee keer kort achter elkaar in. Voorbeeld: Als u een beschrijving wilt van het 
commando Alles Lezen, houdt u de inserttoets ingedrukt en drukt u twee keer kort achter elkaar op 
de toets Pijl Omlaag. Als Toetsenbord Help actief is, zullen de commando’s die u geeft alleen worden 
beschreven en niet worden uitgevoerd. Druk nogmaals op Insert+1 om Toetsenbord Help af te 
sluiten.  

Ook kunt u naar een specifiek commando zoeken met de functie JAWS Commando’s Zoeken. Druk op 
Insert+Spatiebalk, gevolgd door J om commando’s Zoeken te openen, begin met het intypen van de 
tekst die betrekking heeft op het commando dat u zoekt en JAWS zal een lijst tonen met 
commando’s die overeenkomen met uw zoekopdracht.  

De laatste toetscombinatie voor het opvragen van help is Insert+W, waarmee help wordt getoond
voor een aantal veelgebruikte commando’s binnen standaardapplicaties.

Lexima Reinecker Vision training
Lexima Reinecker Vision biedt trainingen aan in Jaws. Daarnaast zijn er cursussen beschikbaar
waarin het gebruik van JAWS in combinatie met andere populaire toepassingen centraal staat.

Voor meer informatie over beschikbare cursussen: Bezoek onze website, www.lexima-reinecker.nl,
of stuur een mail naar info@lexima-reinecker.nl.

Technische ondersteuning
Heeft u ondersteuning nodig bij het gebruik of de installatie van JAWS of één van onze andere
producten, neemt u dan contact op met onze helpdesk. U kunt ons tijdens kantooruren per telefoon
bereiken op nummer: 033-4943787, of per e-mail op: info@lexima-reinecker.nl.
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En verder 

Voor nieuwe gebruikers 
Als JAWS nieuw voor u is, zijn er verschillende manieren om nuttige informatie te vinden, zodat u 
snel vertrouwd raakt met de vele mogelijkheden die JAWS te bieden heeft. 

 Het JAWS helpsysteem. Voor een beknopt overzicht over JAWS, lees het onderwerp Over 
JAWS in het boek Inleiding in het JAWS helpsysteem. Nadat u JAWS Helponderwerpen hebt 
geopend, gebruikt u de Pijl Omlaag- en de Entertoets om dit onderwerp te selecteren en te 
openen. Ga met F6 naar het deelvenster waarin het onderwerp wordt weergegeven en lees 
de tekst. Lees de overige onderwerpen in dit boek en binnen enkele minuten kunt u 
beginnen met het gebruiken van JAWS. 
Voor meer informatie over het gebruik van het helpsysteem verwijzen wij u naar pagina 10 
van dit document. 

 Basis trainingsmateriaal. Voor een grondige introductie van JAWS, kunt u de daisyboeken 
met trainingsmateriaal installeren en beluisteren, die beschikbaar zijn op uw programma-
dvd. Voor instructies omtrent de locatie en installatie van deze boeken verwijzen wij u naar 
FSReader en trainingsmateriaal op pagina 8 en JAWS trainingsmateriaal op pagina 10.  

 Lezen en navigeren met JAWS. Lees de rest van dit hoofdstuk voor een overzicht van handige 
lees- en navigatiecommando’s. 

Het lezen van schermen en documenten 
Veel spraakfuncties van JAWS zijn bereikbaar vanaf het numerieke toetsenbord, dat zich op de 
meeste toetsenborden aan de rechterkant bevindt. U gebruikt de Inserttoets (in de linker onderhoek 
van het numerieke toetsenbord), in combinatie met de andere toetsen, om te bepalen wat JAWS uit 
zal spreken.  

Om JAWS het gehele scherm te laten voorlezen, gebruikt u de toetsen Insert+Pijl Omlaag. Dit is het 
Lees-Allescommando. Nadat u dit commando hebt gebruikt, kunt u vooruit- en terugspoelen met Pijl 
Rechts en Pijl Links. Ook kunt u de snelheid verhogen of verlagen met Pageup of Pagedown. Om 
spraak te onderbreken drukt u op de Controltoets.  

De volgende toetscombinaties worden vanaf het numerieke toetsenbord gegeven: 

 Numerieke 5 – Lees huidig teken 
 Insert+Numerieke 5 - Lees huidig woord 
 Insert+Numerieke 5 kort achter elkaar – Spel huidig woord 
 Insert+Pijl Links – Lees vorig woord 
 Insert Pijl Rechts – Lees volgend woord 
 Insert+Pijl Omhoog – Lees huidige regel 
 Insert+Home (Numerieke 7) – Lees tot cursor 
 Insert+Pageup (Numerieke 9) – Lees vanaf cursor 
 Insert+Pagedown (Numerieke 3) – Lees de onderste regel van het venster 
 Insert+End (Numerieke 1) – Lees de bovenste regel van het venster 
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Overige leescommando’s 
Naast de bovengenoemde functies, beschikt JAWS over een groot aantal leescommando’s.  

Met Pijl Links of Rechts verplaatst u de cursor naar het voorgaande of volgende teken en leest JAWS 
dit voor. Pijl omhoog en omlaag gebruikt u voor het navigeren naar en lezen van de voorgaande en 
volgende regel. Houd de Alttoets ingedrukt en gebruik Pijl Omhoog en Omlaag om per zin te 
navigeren. Zo kunt u ook de Controltoets gebruiken in combinatie met Pijl Omhoog en Omlaag om 
per alinea te navigeren. 
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Werken met dialoogvensters 
Dialoogvensters tonen informatie op het scherm en maken interactie mogelijk met Windows 
programma’s. Om door de besturingselementen van een dialoogvenster te navigeren, gebruikt u Tab 
of Shift+Tab. Als het dialoogvenster uit meerdere tabbladen bestaat, wisselt u van tabblad met 
Control+Tab. Gebruik Insert+Tab om een beschrijving te horen van het geselecteerde 
besturingselement.  

De eerste stappen op het internet 
Met Internet Explorer kunt u webpagina’s bekijken op het World Wide Web en informatie 
uitwisselen met anderen. JAWS gebruikt de Virtuele Cursor, waardoor u webpagina’s op dezelfde 
manier kunt lezen als documenten in een tekstverwerker. De Virtuele Cursor is ook in andere 
toepassingen beschikbaar, zoals helpsystemen gebaseerd op HTML, PDF documenten en e-mail in 
HTML formaat. Veel van de mogelijkheden die in deze sectie worden besproken, zijn ook beschikbaar 
in alle andere situaties waarin de Virtuele Cursor actief is. Voor details over de beschikbare 
mogelijkheden binnen een specifieke toepassing, verwijzen wij u naar het bijbehorende JAWS 
helponderwerp. 

Het lezen en navigeren binnen webpagina’s 
Als u Internet Explorer start, dan wordt uw startpagina geopend. Als u geen startpagina hebt 
ingesteld, kunt u een pagina selecteren uit uw favorieten, of u gaat met Alt+D naar de adresbalk en 
typt het adres in van een pagina. Als u een pagina hebt gekozen, zal deze in de browser verschijnen 
en zal JAWS melden hoeveel frames, links, koppen en formulieren op de pagina voorkomen, waarna 
de inhoud van het scherm zal worden voorgelezen. Om door de pagina te navigeren kunt u de 
standaard leescommando’s van JAWS gebruiken.  

Opmerking: Als u begint met lezen voordat de webpagina in zijn geheel is geladen, is het mogelijk dat 
nog niet alle onderdelen beschikbaar zijn.  

JAWS meldt: “Link”, wanneer een link naar een ander document of een ander deel van de pagina 
wordt gevonden. Als de link is geselecteerd, kunt u Enter geven om deze te volgen.  Om terug te gaan 
naar de vorige pagina, gebruikt u Alt+Pijl Links, of de Backspacetoets. Als u terug bent gegaan en u 
wilt een pagina vooruit, gebruik dan Alt+Pijl Rechts.  

JAWS meldt wanneer een HTML element, zoals tekst of een afbeelding, het MuisOver attribuut heeft. 
Dit attribuut zorgt ervoor dat een actie wordt uitgevoerd, zodra de muispointer over het element 
beweegt. Als u een element selecteert met dit attribuut, gebruik dan de toetscombinatie 
Control+Insert+Enter om het effect van de bewegende muispointer te simuleren. JAWS zal melden of 
er veranderingen op de pagina plaatsvinden en waar deze zichtbaar zijn. 

Snelle en gemakkelijke navigatie 
JAWS beschikt over eenvoudige commando’s om binnen een webpagina te navigeren, die 
gemakkelijk kunnen worden onthouden. U kunt één enkele letter intypen op uw toetsenbord om 
direct naar een element te navigeren.  

Voorbeeld: U typt T voor tabel, F voor formulierelement, V voor bezochte link, H voor kop, 
enzovoort. Combineer de letters met Shift om naar het vorige element van hetzelfde type te gaan. 
Voor een volledige lijst met deze commando’s, verwijzen wij u naar het JAWS helpsysteem.  
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Het tonen van lijsten 
JAWS kan lijsten samenstellen van frames, links, koppen en formulierelementen op een webpagina, 
zodat u Snel kunt vinden wat u nodig hebt.  

Geef Insert+F9 voor een lijst met frames op de huidige pagina. Geef Insert+F7 voor een lijst met links 
op de huidige pagina. Geef Insert+F6 om een lijst te tonen met alle koppen op de huidige pagina. 
Geef Insert+F5 om een lijst te tonen met alle formulierelementen op de huidige pagina. Gebruik de 
Pijltjestoetsen om een onderdeel uit de lijst te selecteren en geef Enter om erheen te springen. 
Bovendien: Als u Control+Insert combineert met de letter van een bepaald element, zal JAWS een 
lijst weergeven van het betreffende element. U kunt een onderdeel selecteren met de Pijltjestoets 
en erheen springen met Enter.  

Voorbeeld: Om een lijst te tonen met alle selectievakjes op een pagina, geeft u de toetscombinatie 
Control+Insert+X. 

Tip:  Met INSERT+F3 toont u een overzicht van alle lijsten die beschikbaar zijn. 
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Werken met formulieren 
JAWS maakt het u makkelijk om met formulieren te werken op webpagina’s. Als u navigeert naar een 
formulierelement, kunt u direct typen in invoervelden, items selecteren uit een keuzelijst en een 
selectievakje selecteren. Dit wordt auto formuliermodus genoemd, deze is standaard ingeschakeld. 
Als u meer controle wilt over het formulier, dan kunt u de auto formuliermodus uitschakelen door 
Insert+V te geven, waarna u de auto formuliermodus op handmatig instelt.   

Om nu een formulier in te vullen, navigeert u naar het gewenste formulierelement met de letter F. 
Geef Enter om de formuliermodus te activeren. Geef tab om langs de formulierelementen te 
navigeren. Typ tekst in invoervelden, selecteer selectievakjes en selecteer items uit keuzelijsten. Druk 
op de Numerieke Plus om de formuliermodus te verlaten. U kunt per webpagina aangeven of u de 
auto formuliermodus in of uit wilt schakelen. U kunt de instellingen voor specifieke webpagina’s 
personaliseren door het venster Snel-Instellingen te openen met Insert+V en vervolgens in de groep 
Persoonlijke Webinstellingen de instellingen voor de auto formuliermodus aan te passen.  
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Sneltoetsen 

Internet Explorer sneltoetsen 

Opmerking:  Het JAWS helpsysteem bevat uitgebreide informatie 
over het gebruik van Internet Explorer. Houd in de browser de 
INSERT ingedrukt, en druk tweemaal snel op F1. Als JAWS 
help geopend is, gaat u met F6 naar het 
helponderwerpvenster. 

Algemeen 

Vorige pagina ALT+PIJL LINKS of 
BACKSPACE 

Volgende pagina ALT+PIJL RECHTS 

Ga naar de thuispagina ALT+HOME 

Lees adresbalk INSERT+A 

Volgende link TAB 

Vorige link SHIFT+TAB 

Link volgen ENTER 

Frameslijst INSERT+F9 

Linklijst INSERT+F7 

Koppenlijst INSERT+F6 

Kop op niveau 1 tot en met 6 

Virtuele HTML-functies INSERT+F3 

Mouse-over activeren CTRL+INSERT+ENTER 

Ga naar volgend klikbaar 
element 

SLASH 

Ga naar vorig klikbaar element SHIFT+SLASH 

Klikbare elementenlijst INSERT+CTRL+SLASH 
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Muis-over elementenlijst INSERT+CTRL+PUNTKOMMA 

JAWS vind volgende en vorige  F3 en SHIFT+F3  
(alleen Internet Explorer) 

Aangepast label toewijzen CTRL+INSERT+TAB 

Ga naar volgend gebied R 

Ga naar vorig gebied SHIFT+R 

Gebiedenlijst INSERT+CTRL+R 

ARIA Slepen-en-Neerzetten WINDOWS-
toets+CTRL+EQUALS 

ARIA Live Region Tekst Filter WINDOWS-
toets+CTRL+STREEPJE 

Open Flex Web wizard INSERT+SPATIEBALK gevolgd 
door X 

Tijdelijk wisselen van Slimme 
Navigatie 

INSERT+X 

Browsen met tabbladen 

Open een nieuw Tabpagina CTRL+T 

Open een nieuw tabpagina 
vanuit de adresbalk 

ALT+ENTER (op adresbalk) 

Open een Nieuw tabblad vanaf 
het zoekvak op de werkbalk 

ALT+ENTER (op adresbalk) 

Geeft een lijst met open 
tabbladen 

CTRL+SHIFT+Q 

Schakelen tussen snelle 
tabbladen 

CTRL+Q 

Schakel naar de volgende 
tabpagina 

CTRL+TAB  

Schakel naar de vorige 
tabpagina 

CTRL+SHIFT+TAB 
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Schakel naar een specifiek 
Tabpagina nummer 

CTRL+n, waar n een getal is 
van 1 tot 8 

Schakel naar laatste tabpagina CTRL+9 

Sluit huidige tabpagina CTRL+W of CTRL+F4 

Sluiten van alle tabpagina's ALT+F4 

Sluiten van andere tabpagina's CTRL+ALT+F4 

Open links in een nieuwe 
tabpagina op de achtergrond 

CTRL+ENTER 

Open links in een nieuwe 
tabpagina op de voorgrond 

CTRL+SHIFT+ENTER 

Opent en plaatst de focus op de 
lijst met Feeds 

CTRL+J  

Abonneren op Feeds of Web 
Slices 

ALT+J  
(Internet Explorer 8 of later voor 
Web Slices) 

Navigatiesneltoetsen 

Tip: Als u SHIFT ingedrukt houdt voordat u een van de volgende 
snelnavigatietoetsen indrukt, kunt u naar de vorige locatie van 
dit element gaan, bijvoorbeeld, druk A om naar het volgende 
keuzerondje te gaan, druk SHIFT+A om naar het vorige 
keuzerondje te gaan. Daarnaast, als u CTRL+INSERT 
ingedrukt houdt terwijl u een toets indrukt waar een sterretje (*) 
naast staat, toont JAWS een lijst met deze elementen op de 
pagina. 

Volgend keuzerondje A 

Volgende knop B* 

Volgende keuzelijst C* 

Volgend ander element D 

Volgend invoerveld E* 
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Volgend formulierelement F 

Volgende graphic G* 

Volgende kop H 

Volgend item in een lijst I 

Ga naar regel J* 

Volgende plaatsmarkering K* 

Volgende lijst L* 

Volgend frame M 

Links overslaan N 

Volgende object O 

Volgende alinea P* 

Ga naar hoofdgebied Q 

Volgend gebied R* 

Volgend zelfde element S 

Volgende tabel T* 

Volgende onbezochte link U 

Volgende bezochte link V 

Volgend selectievakje X* 

Volgende sectie Z* 

Volgend scheidingsteken MIN 

Volgend element SHIFT+PUNT 

Vorig element SHIFT+KOMMA  
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Formulieren 

Formuliermodus aan ENTER 

Formuliermodus uit NUM PLUS 

Lijst met formuliervelden INSERT+F5 

Eerste formulierveld INSERT+CTRL+HOME 

Volgend formulierveld F 

Vorig formulierveld SHIFT+F 

Laatste formulierveld INSERT+CTRL+END 

Volgend keuzerondje A 

Vorig keuzerondje SHIFT+A 

Keuzerondjeslijst CTRL+INSERT+A 

Volgende knop B 

Vorige knop SHIFT+B 

Knoppenlijst CTRL+INSERT+B 

Volgende keuzelijst C 

Vorige keuzelijst SHIFT+C 

Keuzelijsten CTRL+INSERT+C 

Volgend invoerveld  E  

Vorig invoerveld  SHIFT+E 

Invoerveldenlijst CTRL+INSERT+E 

Volgend selectievakje X 

Vorig selectievakje SHIFT+X 

Selectievakjeslijst CTRL+INSERT+X 



 

23 
 

Tabellen 

Toon sneltoetsen voor 
tabelnavigatie 

INSERT+SPATIEBALK, gevolgd 
door T, en dan VRAAGTEKEN 

Volgende tabel T 

Vorige tabel SHIFT+T 

Selecteer tabel F8 

Volgende rij WINDOWS-toets+Alt+Pijl 
omlaag 

Vorige rij WINDOWS-toets+ALT+PIJL 
OMHOOG 

Lees rij WINDOWS-toets+KOMMA of 
WINDOWS Toets+NUM 5 

Volgende kolom WINDOWS-toets+ALT+PIJL 
RECHTS 

Vorige kolom WINDOWS-toets+ALT+PIJL 
LINKS 

Lees kolom WINDOWS-toets+PUNT 

Volgende cel in rij ALT+CTRL+PIJL RECHTS 

Vorige cel in rij ALT+CTRL+PIJL LINKS 

Cel omlaag in kolom ALT+CTRL+PIJL OMLAAG 

Cel omhoog in kolom ALT+CTRL+PIJL OMHOOG 

Spring naar cel CTRL+WINDOWS-toets+J  

Terug naar oorspronkelijke 
regel 

CTRL+WINDOWS 
KEY+SHIFT+J  
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Plaatsmarkeringen 

Zet tijdelijke plaatsmarkering 
(permanente plaatsmarkering in 
Word) 

CTRL+WINDOWS-toets+K 

Permanente plaatsmarkeringen 
toevoegen, verwijderen, 
bewerken of hernoemen 

CTRL+SHIFT+K 

Ga naar volgende of vorige 
plaatsmarkering 

K of SHIFT+K 

Lees tekst  op 
plaatsmarkeringen 1 tot en met 
4 

Cijferrij toetsen 7 tot en met 0 

Ga naar plaatsmarkering 1 tot 
en met 4 

SHIFT+ cijferrij toetsen 7 tot en 
met 0 

Ga terug naar plaatsmarkering 
in Word 

ALT+WINDOWS-toets+K 

Selecteer Tekst vanaf 
plaatsmarkering tot cursorpositie 

INSERT+SPATIEBALK gevolgd 
door M 

Frames 

Volgend frame M 

Vorig frame SHIFT+M 

Frameslijst INSERT+F9 

Elementen 

Volgend zelfde element S 

Vorig zelfde element SHIFT+S 

Volgend ander element D 

Vorig ander element SHIFT+D 

Volgend element SHIFT+PUNT 

Vorig element SHIFT+KOMMA 
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Selecteer volledig element F8 

Toon volledig element SHIFT+INSERT+F1 

Toon uitgebreide informatie over 
element 

CTRL+SHIFT+INSERT+F1 

Mouse-over activeren INSERT+CTRL+ENTER 
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Desktop Sneltoetsen 

Lezen van tekst 

Lees teken NUM 5 

Teken fonetisch lezen NUM 5  tweemaal snel 

Lees vorig teken PIJL LINKS 

Lees volgend teken PIJL RECHTS 

Lees woord INSERT+NUM 5 

Woord spellen INSERT+NUM 5  tweemaal snel 

Lees vorig woord INSERT+PIJL LINKS 

Lees volgend woord INSERT+PIJL RECHTS 

Lees regel INSERT+PIJL OMHOOG 

Spel regel INSERT+PIJL OMHOOG 
tweemaal snel 

Lees vorige regel PIJL OMHOOG 

Lees volgende regel PIJL OMLAAG 

Lees zin ALT+NUM 5 

Lees vorige zin ALT+PIJL OMHOOG 

Lees volgende regel ALT+PIJL OMLAAG 

Lees alinea CTRL+PAD 5 

Lees vorige alinea CTRL+PIJL OMHOOG 

Lees volgende alinea CTRL+PIJL OMLAAG 

Lees tot cursor INSERT+HOME 

Lees vanaf cursor INSERT+PAGE UP 

Voorlezen INSERT+PIJL OMLAAG 
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Terug navigeren tijdens 
voorlezen 

PIJL LINKS 

Vooruit navigeren tijdens 
voorlezen 

PIJL RECHTS 

Lees kleur INSERT+5 op de cijferrij 

Verhoog stemsnelheid tijdens 
voorlezen 

PAGE UP 

Verlaag stemsnelheid tijdens 
voorlezen 

PAGE DOWN 

Verhoog tijdelijk de 
stemsnelheid buiten voorlezen 
om 

ALT+CTRL+PAGE UP 

Verlaag tijdelijk de stemsnelheid 
buiten voorlezen om 

ALT+CTRL+PAGE DOWN 

Verhoog permanent de 
stemsnelheid buiten voorlezen 
om 

ALT+WINDOWS-
toets+CTRL+PAGE UP 

Verlaag permanent de 
stemsnelheid buiten voorlezen 
om 

ALT+WINDOWS-
toets+CTRL+PAGE DOWN 

Start vluchtig lezen CTRL+INSERT+PIJL OMLAAG 

Verander eigenschappen voor 
vluchtig lezen 

CTRL+INSERT+SHIFT+PIJL 
OMLAAG 

Toon samenvatting vluchtig 
lezen 

INSERT+WINDOWS-toets +Pijl 
Omlaag 

Spraak in- en uitschakelen INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door S 

Informatief 

Spraak onderbreken CTRL 

Lees lettertype INSERT+F 
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Meld venstertitel INSERT+T 

Meld vensterprompt en tekst INSERT+TAB 

Zoeken met JAWS CTRL+INSERT+F 

Volgende zoeken INSERT+F3 

Vorige zoeken INSERT+SHIFT+F3 

Lees bovenste regel van venster INSERT+END 

Lees onderste regel van venster INSERT+PAGE DOWN 

Lees geselecteerde tekst INSERT+SHIFT+PIJL 
OMLAAG 

Meld versie van toepassing CTRL+INSERT+V 

Cursors en muis 

PC cursor NUM PLUS 

JAWS cursor NUM MIN 

Aanraakcursor SHIFT+NUM PLUS 

PC cursor naar JAWS cursor INSERT+NUM PLUS 

JAWS Cursor naar PC Cursor INSERT+NUM MIN 

Linker muisknop NUMMERIEK SLASH 

Rechter muisknop NUM ASTERISK 

Slepen en neerzetten CTRL+INSERT+NUM SLASH 

JAWS-cursor begrenzing  INSERT+R 

Dialoogvensters 

Meld standaardknop in 
dialoogvenster 

INSERT+E 

Lees geheel venster INSERT+B 

Lees woord in context INSERT+C 
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Meld sneltoets bij 
besturingselement 

SHIFT+NUM 5 

Open keuzelijst ALT+PIJL OMLAAG 

Sluit keuzelijst ALT+PIJL OMHOOG 

Meld status voortgangsbalk INSERT+TAB 

Help 

JAWS Commando's Zoeken INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door J 

Context gevoelige help INSERT+F1 

Toetsenbordhelp INSERT+1 

JAWS help bij toepassingen INSERT+F1 tweemaal snel 

Help bij sneltoetsen INSERT+H 

Windows sneltoetsen INSERT+W 

Diversen 

JAWS venster INSERT+J 

Scherm vernieuwen INSERT+ESC 

Snel-instellingen INSERT+V 

JAWS hulpprogramma's 
opstarten 

INSERT+F2 

JAWS afsluiten INSERT+F4 

Vensterlijst INSERT+F10 

Systeemwerkbalk INSERT+F11 

Meld systeemtijd INSERT+F12 

Graphics labelen INSERT+G 

Automatische graphics labelen CTRL+INSERT+G 
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Toets doorgeven INSERT+3 op de cijferrij 

Toon in Virtual Viewer ALT+INSERT+W 

Virtualiseer huidig 
besturingselement 

ALT+SHIFT+INSERT+W 

Schema kiezen ALT+INSERT+S 

Taal kiezen CTRL+WINDOWS-toets+L 

Selecteer stemprofiel  CTRL+INSERT+S 

Lees kolom 1 t/m 10 in een 
lijstweergave 

CTRL+INSERT+n (n is 1 tot en 
met 0) 

Kopieer geselecteerde tekst 
naar FSKlembord 

INSERT+WINDOWS-toets+C 

Toon spraakgeschiedenis INSERT+SPATIEBALK gevolgd 
door H 

Kaders 

Stel linker bovenhoek kader in CTRL+SHIFT+[ 

Stel rechter onderhoek kader in CTRL+SHIFT+] 

Kader instellen op venster CTRL+SHIFT+[  tweemaal snel 

JAWS Tandem 

Beëindig JAWS Tandem Sessie  INSERT+ALT+T 

Schakel tussen doel en 
controller bureaublad (alleen 
controller gebruiker) 

INSERT+ALT+TAB 

Schakel Video aan of uit op 
controller (alleen controller 
gebruiker) 

INSERT+CTRL+SHIFT+V 

Research It 

Open Research It INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door R 
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Start Research It met de 
standaard opzoekbron  

INSERT+WINDOWS-toets +R 

Handige OCR 

Herken huidig PDF document INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan D 

OCR huidig applicatievenster INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan W 

OCR volledidg scherm INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan S 

OCR huidig geselecteerd 
besturingselement 

INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan C 

OCR annuleren tijdens 
voortgang 

INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan Q 

Meld helpbericht voor OCR 
sneltoetsen 

INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan 
VRAAGTEKEN 

Voor Aanraakcursor 

Aanraakcursor SHIFT+NUM PLUS 

Volgende object PIJL RECHTS or TAB 

Vorig object PIJL LINKS of SHIFT+TAB 

Volgend object per type PIJL OMLAAG 

Vorig object per type PIJL OMHOOG 

Loop door objectnavigatietypes PAGE UP of PAGE DOWN 

Eerste object CTRL+HOME 

Laatste object CTRL+END 

Meld huidig object INSERT+PIJL OMHOOG 

Lees alles met Aanraakcursor INSERT+PIJL OMLAAG 
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Aanraakcursor naar object met 
focus 

INSERT+NUM PLUS 

Tekstinspectie NUM SLASH of 
INSERT+ENTER 

Geavanceerde navigatie NUM ASTERISK 

Laptop sneltoetsen 

Lezen van tekst 

Lees teken CAPS LOCK+KOMMA 

Teken fonetisch lezen CAPS LOCK+KOMMA  
tweemaal snel 

Lees vorig teken CAPS LOCK+M 

Lees volgend teken CAPS LOCK+PUNT 

Lees woord CAPS LOCK+K 

Woord spellen CAPS LOCK+K  tweemaal snel 

Lees vorig woord CAPS LOCK+J 

Lees volgend woord CAPS LOCK+L 

Lees regel CAPS LOCK+I 

Spel regel CAPS LOCK+I tweemaal snel 

Lees vorige regel CAPS LOCK+U 

Lees volgende regel CAPS LOCK+O 

Lees zin CAPS LOCK+H 

Lees vorige zin CAPS LOCK+Y 

Lees volgende regel CAPS LOCK+N 

Lees alinea CAPS LOCK+CTRL+I 

Lees vorige alinea CAPS LOCK+CTRL+U 
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Lees volgende alinea CAPS LOCK+CTRL+O 

Lees tot cursor CAPS LOCK+SHIFT+J 

Lees vanaf cursor CAPS LOCK+SHIFT+L 

Voorlezen CAPS LOCK+A 

Terug navigeren Tijdens 
voorlezen 

PIJL LINKS 

Verder navigeren tijdens 
voorlezen 

PIJL RECHTS 

Lees kleur CAPS LOCK+5 

Verhoog stemsnelheid tijdens 
voorlezen 

PAGE UP 

Verlaag stemsnelheid tijdens 
voorlezen 

PAGE DOWN 

Verhoog tijdelijk de 
stemsnelheid buiten voorlezen 
om 

ALT+CTRL+PAGE UP 

Verlaag tijdelijk de stemsnelheid 
buiten voorlezen om 

ALT+CTRL+PAGE DOWN 

Verhoog permanent de 
stemsnelheid buiten voorlezen 
om 

ALT+WINDOWS-
toets+CTRL+PAGE UP 

Verlaag permanent de 
stemsnelheid buiten voorlezen 
om 

ALT+WINDOWS-
toets+CTRL+PAGE DOWN 

Start vluchtig lezen CAPS LOCK+CTRL+PIJL 
OMLAAG 

Verander eigenschappen voor 
vluchtig lezen 

CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+ 
PIJL OMLAAG 

Toon samenvatting vluchtig 
lezen 

CAPS LOCK+WINDOWS-
toets+PIJL OMLAAG 



 

34 
 

Spraak in- en uitschakelen CAPS LOCK+SPATIEBALK, 
gevolgd door S 

Informatief 

Spraak onderbreken CTRL 

Lees lettertype CAPS LOCK+F 

Meld venstertitel CAPS LOCK+T 

Meld vensterprompt en tekst CAPS LOCK+TAB 

Zoeken met JAWS CAPS LOCK+ CTRL+F 

Volgende zoeken CAPS LOCK+F3 

Vorige zoeken CAPS LOCK+SHIFT+F3 

Lees bovenste regel van venster CAPS LOCK+SHIFT+Y 

Lees onderste regel van venster CAPS LOCK+SHIFT+N 

Lees geselecteerde tekst CAPS LOCK+SHIFT+A 

Meld versie van toepassing CAPS LOCK+CTRL+V 

Cursors en muis 

PC cursor CAPS LOCK+PUNTKOMMA 

JAWS cursor CAPS LOCK+P 

Aanraakcursor SHIFT+CAPS 
LOCK+PUNTKOMMA 

PC cursor naar JAWS cursor CAPS LOCK+APOSTROF 

JAWS Cursor naar PC Cursor CAPS LOCK+[ 

Linker muisknop CAPS LOCK+8 

Rechter muisknop CAPS LOCK+9 

Linker muisknop vergrendelen CTRL+WINDOWS-toets+8 

Rechter muisknop vergrendelen CTRL+WINDOWS-toets+9 
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Slepen en neerzetten CAPS LOCK+CTRL+8 

JAWS-cursor begrenzing  CAPS LOCK+R 

Dialoogvensters 

Meld standaardknop in 
dialoogvenster 

CAPS LOCK+E 

Lees dialoogvenster in 
tabvolgorde 

CAPS LOCK+B 

Lees woord in context CAPS LOCK+C 

Meld sneltoets bij 
besturingselement 

CAPS LOCK+SHIFT+KOMMA 

Open keuzelijst ALT+PIJL OMLAAG 

Sluit keuzelijst ALT+PIJL OMHOOG 

Meld status voortgangsbalk CAPS LOCK+TAB 

Help 

JAWS Commando's Zoeken CAPS LOCK+SPATIEBALK, 
gevolgd door J 

Context gevoelige help CAPS LOCK+F1 

Toetsenbordhelp CAPS LOCK+1 

JAWS help bij toepassingen CAPS LOCK+F1 tweemaal snel 

Help bij sneltoetsen INSERT+H 

Windows sneltoetsen CAPS LOCK+W 

Diversen 

JAWS venster INSERT+J 

Scherm vernieuwen CAPS LOCK+ESC 

Snel-instellingen CAPS LOCK+V 
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JAWS hulpprogramma's 
opstarten 

CAPS LOCK+F2 

JAWS afsluiten CAPS LOCK+F4 

Vensterlijst CAPS LOCK+F10 

Systeemwerkbalk CAPS LOCK+F11 

Meld systeemtijd CAPS LOCK+F12 

Graphics labelen CAPS LOCK+G 

Automatische graphics labelen CAPS LOCK+CTRL+G 

Toets doorgeven CAPS LOCK+3 

Lees kolom 1 t/m 10 in een 
lijstweergave 

CTRL+INSERT+n (n is 1 tot en 
met 0) 

Kopieer geselecteerde tekst 
naar FSKlembord 

CAPS LOCK+WINDOWS-
toets+C 

Toon spraakgeschiedenis CAPS LOCK+SPATIEBALK, 
gevolgd door H 

Kaders 

Stel linker bovenhoek kader in CTRL+SHIFT+[ 

Stel rechter onderhoek kader 
in 

CTRL+SHIFT+] 

Kader instellen op venster CTRL+SHIFT+LINKER 
VIERKANTE HAAK tweemaal 
snel 

JAWS Tandem 

Beëindig JAWS Tandem Sessie  INSERT+ALT+T 

Schakel tussen doel en 
controller bureaublad (alleen 
controller gebruiker) 

INSERT+ALT+TAB 
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Schakel Video aan of uit op 
controller (alleen controller 
gebruiker) 

INSERT+CTRL+SHIFT+V 

Research It 

Open Research It CAPS LOCK+SPATIEBALK, 
gevolgd door R 

Start Research It met de 
standaard opzoekbron  

CAPS LOCK+WINDOWS-
toets+R 

 

Handige OCR 

Herken huidig PDF document CAPS LOCK+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan D 

OCR huidig applicatievenster INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan W 

OCR volledidg scherm INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan S 

OCR huidig geselecteerd 
besturingselement 

INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan C 

OCR annuleren tijdens 
voortgang 

INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan Q 

Meld helpbericht voor OCR 
sneltoetsen 

INSERT+SPATIEBALK, 
gevolgd door O, en dan 
VRAAGTEKEN 

Voor Aanraakcursor 

Aanraakcursor SHIFT+CAPS 
LOCK+PUNTKOMMA 

Volgende object PIJL RECHTS or TAB 

Vorig object PIJL LINKS of SHIFT+TAB 

Volgend object per type PIJL OMLAAG 
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Vorig object per type PIJL OMHOOG 

Loop door objectnavigatietypes PAGE UP of PAGE DOWN 

Eerste object CTRL+HOME 

Laatste object CTRL+END 

Meld huidig object CAPS LOCK+I 

Lees alles met Aanraakcursor CAPS LOCK+PIJL OMLAAG 

Aanraakcursor naar object met 
focus 

CAPS LOCK+APOSTROF 

Tekstinspectie INSERT+ENTER 

Geavanceerde navigatie CAPS LOCK+A 

Windows sneltoetsen 
 

Algemeen 

Help F1 

Open het menu Start CTRL+ESC 

Windows Verkenner WINDOWS-toets+E 

Dialoogvenster Uitvoeren WINDOWS-toets+R 

Bestand of map zoeken F3 

Alle toepassingen minimaliseren WINDOWS-toets+M 

Schakelen tussen toepassingen ALT+TAB 

Actieve toepassing afsluiten ALT+F4 

Vensters en menu’s 

Toepassingssysteemmenu 
openen 

ALT+SPATIE 
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Ga naar de menubalk van de 
huidige applicatie 

ALT 

Menu-item activeren ENTER 

Door menu’s lopen ALT, PIJLTJESTOETSEN 

Menu annuleren of sluiten ESC 

Een omlaaggeklapt menu 
annuleren of sluiten 

ALT 

Open een besturingsmenu van 
een documentvenster 

ALT+MIN 

Een documentvenster sluiten CTRL+F4 

Open contextmenu APPLICATIETOETS of 
SHIFT+F10 

Dialoogvensters 

Door besturingselementen lopen TAB 

Door besturingselementen lopen 
in omgekeerde volgorde 

SHIFT+TAB 

Tussen tabbladen schakelen CTRL+TAB 

Tussen tabbladen schakelen in 
omgekeerde volgorde 

CTRL+SHIFT+TAB 

Selecteren of deselecteren in 
een lijstweergave 

SPATIEBALK of 
CTRL+SPATIEBALK 

Selectievakje aan- of uitvinken SPATIEBALK 

Lezen van tekst 

Teken naar links PIJL LINKS 

Teken naar rechts PIJL RECHTS 

Woord naar links CTRL+PIJL LINKS 

Woord naar rechts CTRL+PIJL RECHTS 
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Naar begin van regel HOME 

Naar einde van regel END 

Alinea omhoog CTRL+PIJL OMHOOG 

Alinea omlaag CTRL+PIJL OMLAAG 

Scherm omhoog PAGE UP 

Scherm omlaag PAGE DOWN 

Naar begin van document CTRL+HOME 

Naar einde van document CTRL+END 

Bewerken van tekst 

Kopiëren  CTRL+C 

Knippen CTRL+X 

Plakken CTRL+V 

Lees inhoud van klembord 
(Desktop or Laptop Layout) 

WINDOWS-toets+INSERT+X of 
WINDOWS-toets+CAPS 
LOCK+X 

Virtualiseer inhoud van 
klembord (Desktop or Laptop 
Layout) 

INSERT+SPATIEBALK gevolgd 
door C of CAPS 
LOCK+SPATIEBALK gevolgd 
door c 

Ongedaan maken CTRL+Z 

Huidige teken wissen DELETE 

Vorig teken wissen BACKSPACE 

Selecteer teken links SHIFT+PIJL LINKS 

Selecteer teken rechts SHIFT+PIJL RECHTS 

Selecteer woord links CTRL+SHIFT+PIJL LINKS 

Selecteer woord rechts CTRL+SHIFT+PIJL RECHTS 
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Selecteer tot begin van regel SHIFT+HOME 

Selecteer tot einde van regel SHIFT+END 

Selecteer tot begin van 
document 

CTRL+SHIFT+HOME 

Selecteer tot einde van 
document 

CTRL+SHIFT+END 

Alles selecteren CTRL+A 
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Windows Verkenner 

Bestanden Verwijderen DELETE 

Naam wijzigen van bestand of 
map 

F2 

Open eigenschappen voor 
geselecteerd bestand of map 

ALT+ENTER 

Venster vernieuwen F5 

Schakel tussen deelvensters TAB en SHIFT+TAB 

Een niveau omhoog BACKSPACE 

Aanraakgebaren 

Gebaren voor Aanraaknavigatie, Tekst Lezen, en Spraakinstellingen 

Gebaar Aanraaknavigatie Tekstinspectie Spraak- 
instellingen 

Één-vinger 
tik 

Lees het element 
op de huidige 
locatie (beweeg uw 
vinger doorlopend 
over het scherm om 
te verkennen) 

Lees het element 
op de huidige 
locatie (beweeg uw 
vinger doorlopend 
over het scherm om 
te verkennen) 

- 

Gesplitste 
tik 

Lees het teken op 
de huidige locatie 
tijdens het 
verkennen 

Lees het teken op 
de huidige locatie 
tijdens het 
verkennen 

- 

Gesplitste 
dubbele 
tik 

Lees het woord op 
de huidige locatie 
tijdens het 
verkennen 

Lees het woord op 
de huidige locatie 
tijdens het 
verkennen 

- 

1-Vinger 
veeg 
rechts of 
links 

Volgende of vorige 
element 

Volgende of vorige 
teken 

Verhoog 
of 
verlaag 
spraak-
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snelheid 

Veeg 
omlaag of 
omhoog 
met 1 
vinger 

Volgende of vorige 
element (van het 
type dat voorheen is 
ingesteld door met 
twee-vingers naar 
rechts of links te 
vegen) 

Volgende of vorige 
regel (of overal 
waar pijl 
omhoog/omlaag 
werkt om per regel 
te navigeren) 

Verlaag 
of ver- 
hoog 
hoofd 
volume-
instelline 

Twee-vinger 
beweeg 
rechts of 

links 

Loop voorwaarts of 
achterwaarts door 
navigatie 
elementtypes, zoals 
gebieden, koppen, 
lijstitems, enz. 

Volgende of vorige 
woord 

- 

Twee-
vinger 
beweeg 
omhoog 

Lees huidig 
element 

Vorige alinea (voert 
een CTRL+PIJL 
OMHOOG uit) 

- 

Twee-
vinger 
beweeg 
omlaag 

Lees alles Volgende alinea 
(voert een 
CTRL+PIJL 
OMLAAG uit) 

- 

Driedubbel 
tik 

Selecteer of wis 
een item in een lijst 
of verlaag de 
waarde in een 
schuifregelaar 

Schakel 
tekstselectie aan/uit 

Schakelt 
aanraak 
cursor 
aan/uit 

Vier-vinger 
driedubbel 
tik 
 
 

Lees geselecteerde 
tekst 

Lees geselecteerde 
tekst 

- 
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Drie-
vinger 
beweeg 
links of 
rechts 

- Begin of einde van 
huidige regel (voert 
een JAWS 
END/HOME uit) 

- 

Drie-
vinger 
veeg 
omhoog of 
omlaag 
 

Eerste of laatste 
element 

Begin of einde van 
tekstgebied (voert 
een 
CTRL+HOME/END 
uit) 

- 

Vier-vinger 
veeg 
omlaag of 
omhoog 

- Ga één pagina of 
scherm omlaag of 
omhoog (voert een 
PAGE DOWN/UP 
uit) 

- 

Vier-vinger 
veeg 
omlaag-
omhoog 

Schakelt Windows-
aanraaktoetsenbord 
aan/uit 

Schakelt Windows-
aanraaktoetsenbord 
aan/uit 

- 

Vier-vinger 
dubbel tik 

Toon gebaren voor 
aanraaknavigatie 

Toon gebaren voor 
tekst lezen 

Toon 
gebaren 
voor 
spraakin-
stellingen 
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Gebaren voor algemene Windows en JAWS commando's 

Gebaar Actie 

Dubbel tik Activeer huidig element of tik 
het aan (Werkt voor beide 
aanraaknavigatie en tekst 
lezen) 

Twee-vinger veeg rechts-
links 

Escape (Voert een ESC uit voor 
beide aanraaknavigatie en tekst 
lezen) 

Twee-Vinger veeg omhoog-
omlaag 

Sluit toepassing (Voor beide 
aanraaknavigatie en tekst 
lezen) 

Drie-vinger veeg omlaag-
omhoog 

Schakelt tekstinspectievenster 
aan/uit voor elementen met 
tekstnamen die geen standaard 
cursornavigatie ondersteunen, 
zoals knoppen en lijstitems  

Twee-vinger tik 
 

Stop spraak 

 
Twee-vinger dubbel tik 

 
Hetzelfde als indrukken van de 
APPLICATIE toets 

Twee-vinger knijpen of 
spreiden 

Schakel Windows 8  
semantische zoomfunctie 

Twee-vinger rechtsom 
draaien 

Selecteer volgende 
gebarenmodus 

Twee-vinger linksom 
draaien 

Selecteer vorige gebarenmodus 

Drie-vinger dubbel tik Schakel spraak aan/uit 

Drie-vinger veeg omlaag Scroll omhoog 
aanraaknavigatie 
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Drie-vinger veeg omhoog Scroll omlaag aanraaknavigatie 

Drie-vinger veeg links Scroll rechts aanraaknavigatie 

Drie-vinger veeg rechts Scroll links aanraaknavigatie 

Vier-vinger tik Toon contexthelp voor gebaren 

Vier-vinger driedubbel tik Gebaren oefenmodus, 
overeenkomstig 
toetsenbordhelp 

Vijf-vinger tik JAWS Hulpprogrammalijst (Als 
de gebarenmodus nog niet is 
ingesteld op aanraak als dit 
commando wordt gegeven, 
wordt de modus ingesteld op 
aanraak.) 

Vijf-vinger dubbel tik JAWS venster (Als de 
gebarenmodus nog niet is 
ingesteld op aanraak als dit 
commando wordt gegeven, 
wordt de modus ingesteld op 
aanraak.) 

Vijf-vinger driedubbel tik JAWS afsluiten (Als de 
gebarenmodus nog niet is 
ingesteld op aanraak als dit 
commando wordt gegeven, 
wordt de modus ingesteld op 
aanraak.) 

 

 


