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Handige sneltoetsen voor de MAC 
Top 10 sneltoetsen voor de MAC 

1. Cmd + X    knip naar klembord 
2. Cmd + C    kopieer 
3. Cmd + V    plakken 
4. Cmd + W    sluit actief venster of bestand 
5. Cmd + Q    stop programma 
6. Cmd + A    alle items in het huidige venster selecteren 
7. Cmd + S    opslaan 
8. Cmd+ Z    de laatste opdracht ongedaan maken 
9. 3 vingers verticaal vegen  toon alle actieve programma’s 
10. Cmd + Q    stop programma 



 

Top 10 sneltoetsen voor de MAC.docx 
www.orangeotters.nl  

2 

Voor MAC 
Cmd + Tab:    schakelen tussen geopende programma's 
 
Tijdens het internetten 
Cmd + T    open een nieuw tabblad 
Cmd + Shift + T  heropen tabblad dat net is gesloten 
Cmd + R    herlaad pagina 
Backspace    terug naar vorige pagina 
Cmd + Tab    spring naar volgende tabblad 
 
Werkt in bijna alle situaties 
Cmd +Z    de laatste opdracht ongedaan maken 
Cmd + Y    opnieuw actie uitvoeren 
Cmd + O    open bestand 
Cmd + S    opslaan  
Cmd + W    sluit actieve venster 
Cmd + Q    stop programma 
 
Kopiëren en plakken van tekst  
Cmd +A    alle items in het huidige venster selecteren 
Cmd + X    knip naar klembord 
Cmd + C    kopieer 
Cmd + V    plakken 
 
Zoek, selecteer en navigeer in tekst 
Cmd + F   zoek op vrije tekst; handig als je een specifiek woord zoek in e en website of 
bestand 
Cmd + Shift + pijl omlaag  selecteer tot einde van de regel 
Cmd + Shift + pijl omhoog  selecteer tot begin van de regel 
 

     Toetscombinatie           Beschrijving 

Command-X Knip het geselecteerde item en kopieer het naar het klembord. 

Command-C Het geselecteerde onderdeel naar het klembord kopiëren. Dit geldt 
ook voor bestanden in de Finder. 

Command-V De inhoud van het klembord in het huidige document of 
programma plakken. Dit geldt ook voor bestanden in de Finder. 

Command-Z Het vorige commando ongedaan maken. U kunt drukken op 
Command-Shift-Z om de actie opnieuw uit te voeren. Hierdoor wordt 
het commando ongedaan maken ongedaan gemaakt. In sommige 
programma's kunt u meerdere commando's ongedaan maken en 
opnieuw uitvoeren. 

Command-A Alle onderdelen selecteren.  

Command-F Zoek items in een document of open een zoekvenster. 
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Command-G Opnieuw zoeken: het volgende exemplaar van het vorige gevonden 
onderdeel zoeken. Druk op Command-Shift-G om het vorige 
exemplaar te zoeken. 

Command-H De vensters van het programma op de voorgrond verbergen. Druk op 
Command-Option-H om het programma op de voorgrond te zien 
maar alle andere programma's te verbergen. 

Command-M Het venster op de voorgrond naar het Dock minimaliseren. Druk op 
Command-Option-M om alle vensters van het programma op de 
voorgrond te minimaliseren. 

Command-N Nieuw: een nieuw document of venster openen. 

Command-O Het geselecteerde onderdeel openen of een dialoogvenster openen 
waarin u een bestand kunt kiezen om het te openen. 

Command-P Het huidige document afdrukken. 

Command-S Het huidige document bewaren. 

Command-W Het venster op de voorgrond sluiten. Druk op Command-Option-W 
om alle vensters van het programma te sluiten. 

Command-Q Het programma stoppen. 

Option-Command-Esc Forceer stop: een programma kiezen om het geforceerd te stoppen. U 
kunt ook Command-Shift-Option-Esc gedurende drie seconden 
ingedrukt houden om alleen het programma op de voorgrond 
geforceerd te stoppen. 

Command–Spatiebalk Spotlight: het Spotlight-zoekveld weergeven of verbergen. Druk op 
Command–Option–Spatiebalk om een Spotlight-zoekactie in een 
Finder-venster uit te voeren. Als u meerdere invoerbronnen 
gebruikt om in verschillende talen te typen, wijzigen deze 
toetscombinaties de invoerbron in plaats van Spotlight weer te geven. 

Spatiebalk Snelle weergave: Snelle weergave gebruiken om een voorvertoning 
van het geselecteerde onderdeel te zien. 

Command-Tab Ga naar ander programma: naar het volgende meest recent gebruikte 
programma van de geopende programma's gaan.  

Shift-Command-tilde (~) Ga naar ander venster: naar het volgende meest recent gebruikte 
venster van het programma op de voorgrond gaan.  

Shift-Command-3 Schermafbeelding: een schermafbeelding van het volledige scherm 
maken. Lees meer over toetscombinaties voor schermafbeeldingen. 

Command-Komma (,) Voorkeuren: de voorkeuren voor het programma op de voorgrond 
openen. 
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