Internet Explorer gebruiken met uitgeschakelde
compatibiliteitsweergave

Voor het invullen van de vragenlijsten/zelftests op de website start.hogent.be moet de
compatibiliteitsweergave steeds uitgeschakeld zijn.

Internet Explorer heeft een compatibiliteitsweergave. Hiermee wordt de weergave van
sommige websites beïnvloed. Als je in Internet Explorer de compatibiliteitsweergave hebt
ingeschakeld voor start.Hogent.be, dan worden sommige functies van de
zelftests/vragenlijsten mogelijk onjuist weergegeven. We raden je aan om start.hogent.be uit
je lijst van sites te verwijderen waarvoor de compatibiliteitsweergave is ingeschakeld. Dit om
zeker te zijn dat de zelftests/vragenlijsten correct worden weergegeven. Volg hiervoor de
onderstaande stappen:

Compatibiliteitsweergave is ingeschakeld

Compatibiliteitsweergave is uitgeschakeld
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Voor Internet Explorer 8
1. Open het menu Extra boven in de browser en selecteer Instellingen voor de
compatibiliteitsweergave.
2. Selecteer bij 'Websites die aan de compatibiliteitsweergave zijn toegevoegd'
start.hogent.be.
3. Klik op Verwijderen.
4. Zorg dat het vakje naast 'Alle websites weergeven in de compatibiliteitsweergave' niet
is ingeschakeld.
5. Klik op Sluiten. De pagina waarop je je bevindt, wordt vernieuwd en in normale IE8modus weergegeven.
Als de website start.hogent.be niet vermeld staat of als je met deze stappen het probleem
niet kunt oplossen, installeer en gebruik dan een alternatieve browser zoals Firefox of
Google Chrome.

Voor Internet Explorer 9
1. Klik met de rechtermuisknop op het tandwielpictogram
in de rechterbovenhoek
naast het sterpictogram van 'Favorieten'. (Als je dit tandwielpictogram of de menu's
'Bestand' of 'Extra' niet boven aan je venster ziet, druk je op F10 om deze weer te
geven.)
2. Selecteer Opdrachtbalk.
3. Open het menu Extra boven in de browser en selecteer Instellingen voor de
compatibiliteitsweergave.
4. Selecteer bij 'Websites die aan de compatibiliteitsweergave zijn toegevoegd'
start.hogent.be.
5. Klik op Verwijderen.
6. Zorg dat het vakje naast 'Alle websites weergeven in de compatibiliteitsweergave' niet
is ingeschakeld.
7. Klik op Sluiten. De pagina waarop je je bevindt, wordt vernieuwd en in normale IE9modus weergegeven.
Als de website start.hogent.be niet vermeld staat of als je met deze stappen het probleem
niet kunt oplossen, installeer en gebruik dan een alternatieve browser zoals Firefox of
Google Chrome.
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