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3Voorwoord  Windows 10

VOORWOORD

Natuurlijk kan ik hier veel gaan schrijven over Windows 
10. Over handige apps die op alle soorten apparaten 
functioneren. Over Cortana, de handige digitale assi-

stent die alleen nog even Nederlands moet leren. Of over Edge, 
de nieuwe browser die in tegenstelling tot zijn voorganger wel 
de strijd aankan met de concurrenten. Maar daarover lees je al-
les verderop in deze uitgave. Nee, dan benadruk ik liever twee 
kleine dingen waar ik blij van word.

Ten eerste is Windows 10 lekker vlot. Als je een snelle SSD hebt 
en het systeem goed instelt, dan is het een genot om mee te 
werken. Microsoft heeft niet alleen het opstarten, maar ook al-
lerlei processen op de achtergrond behoorlijk versneld. Vooral 
als je Windows 8 hebt overgeslagen en nog met Windows 7 
werkt, kun je je verheugen op een behoorlijk snellere ervaring.

Ten tweede is Windows op veel kleine details verbeterd. Bijna 
alle instellingen zijn net wat makkelijker of handiger geworden. 

Werp vooral eens een blik op de privacy-instellingen of kijk eens 
rond in de Verkenner om te zien welke functies je tegenkomt.

Natuurlijk heb ik wel wat op- en aanmerkingen. Zo ben ik heel 
blij met het nieuwe startmenu, maar zou ik er graag wat meer 
aan kunnen instellen. Bovendien vind ik het raar dat som-
mige instellingen nog in het ouderwetse Configuratiescherm 
verstopt zitten. Gelukkig kan Microsoft dit soort kleine dingen 
altijd nog verbeteren. Windows 10 wordt namelijk continu door-
ontwikkeld en als gebruiker krijg je automatisch alle updates 
en nieuwe functies. Nu ik erover nadenk, is dat een belangrijk 
derde kenmerk dat me positief stemt.

Veel plezier met deze speciale uitgave!

Patrick Smits
Hoofdredacteur

Werken met Windows 10
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4 Windows 10  Inhoud

Even voorstellen

6  Het uiterlijk van Windows 10
De interface is niet veel veranderd sinds Windows 8, maar er zijn 
duidelijke verbeteringen.

8 Dit is er nieuw in Windows 10
 Wij laten de interessantste vernieuwingen in een oogopslag zien.

12  Upgraden vanaf Windows 7 en 8.1
 Je kunt Windows 10 gemakkelijk op je huidige machine installeren.

16 Welke versie is voor jou geschikt?
 De verschillende versies van Windows 10.

18  Windows 10 op een mobiel apparaat 
Microsoft heeft de interface ontwikkeld voor touchbediening én 
desktopgebruik, zodat beide manieren van werken soepeler gaan 
dan bij Windows 8.

20  Hardware voor Windows 10
Laptops en pc’s met 3D-camera’s en USB Type C.

Basis

22  Startmenu
Het startmenu van Windows 7 is terug in een modern jasje met 
tegels.

26  De Verkenner
De Verkenner is niet ingrijpend veranderd ten opzichte van 
Windows 8.

30  Virtuele bureaubladen
Mac- en Linux-gebruikers kennen ze al, maar virtuele bureaubladen 
zijn nieuw voor Windows.

32  Omgaan met taakbeheer
Vastgelopen programma’s afsluiten en actieve processen en 
systeembronnen bekijken.

34  Windows 10 actiecentrum
In het actiecentrum zet je opties snel aan en uit zonder dat je ze in 
de instellingen moet zoeken.

36  Pc-instellingen aanpassen
Configureer je pc in Instellingen, de opvolger van het 
Configuratiescherm.

43  Het configuratiescherm
Het bekende configuratiescherm is in Windows 10 nog steeds 
aanwezig.

46  Bestanden opslaan en delen met OneDrive
Cloudopslag OneDrive is volledig in Windows 10 geïntegreerd: er is 
geen losse app meer!

48  Cortana, je personal assistant
De spraakbestuurde assistente Cortana is nog niet beschikbaar in 
het Nederlands en het is onduidelijk wanneer ze dat wél zal zijn. 

50  De geïntegreerde zoekfunctie
We laten zien hoe je de zoekfuncties instelt zodat ze precies vinden 
wat jij zoekt.

52  Zoeken via de Verkenner
Met de Verkenner heb je voldoende mogelijkheden om elk bestand 
op je pc terug te vinden.

54  Surfen met Edge
In dit artikel leer je de basisfuncties kennen van webbrowser Edge, 
de opvolger van Internet Explorer.

58  Bestanden en media delen via je netwerk
Met de netwerkfuncties van Windows 10 deel je gemakkelijk 
bestanden met andere computers in huis.

60  Neem je bureaublad overal mee naartoe
Met een Microsoftaccount kun je de instellingen van Windows in de 
cloud opslaan en op andere computers gebruiken.

62  Handige hulpprogramma’s
Windows wordt geleverd met hulpprogramma’s die je op meerdere 
plekken in het startmenu vindt.

Apps

66  Winkelen in de Windows Store
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, staan er veel 
gratis apps in de Store.
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70  Routes plannen
Met het programma Kaarten bekijk je de hele wereld op 
kaartniveau en stippel je eenvoudig routes uit.

72  Paraplu of korte rokjes?
Met de app Weer bekijk je de weersverwachting voor de komende 
dagen.

74  Games in Windows 10
Voor een spelletje kun je prima bij Windows terecht. Leg een 
kaartje of ga achter een flipperkast staan. 

76  Deze hulpjes mag je niet missen
Veel van de bekende hulpprogramma’s zijn weer van de partij in 
Windows 10.

Office

80  Al je vrienden bij elkaar
Met de app Personen beheer je contactpersonen van Microsoft, 
Google, Apple en je internetprovider vanuit een centraal punt.

82  Al je afspraken bij elkaar met Agenda
De handige agenda van Windows 10 zorgt ervoor dat je nooit meer 
een afspraak vergeet.

84  E-mailen in Windows 10
Met de Mail-app van Windows 10 heb je alles bij de hand voor het 
ontvangen, versturen en beheren van berichten.

88  Videobellen met Skype
In Windows 10 is de app Skype verdwenen en moet je weer de 
bureaubladversie downloaden en installeren.

92  OneNote
Deel notitieblokjes met andere gebruikers en collega’s en bewerk 
ze online.

94  Word
De gratis Word-app biedt voldoende mogelijkheden voor het 
schrijven van een brief, uitnodiging of verslag.

96  Excel
De universal app voor Excel heeft de belangrijkste basisfuncties 
voor het maken van berekeningen.

98  PowerPoint
Dat de app minder opties heeft dan de volledige versie, is geen 
probleem voor het maken van een simpele presentatie.

Beveiliging

102  Beveilig je computer
De ingebouwde beveiliging van Windows houdt veel malware 
buiten de deur.

106  Houd virussen buiten de deur
Windows Defender controleert alle bestanden die je downloadt of 
uitvoert en blokkeert fishing-sites.

108  Bestanden back-uppen met 
Bestandsgeschiedenis
Bestandsgeschiedenis schrijft een reservekopie van je bestanden 
weg naar een externe opslaglocatie.

114  Houd Windows bij de tijd
Windows 10 haalt systeemupdates automatisch binnen als de 
computer even niks te doen heeft. Voor app-updates moet
je dat zelf activeren.

116  Laat je kind veilig internetten
Met de functie »Ouderlijk toezicht« bepaal je precies wat je 
kinderen met de pc mogen doen.

Multimedia

119  Films streamen naar je tv, 
tablet of een andere pc
Windows 10 is voorbereid om media af te spelen op andere 
apparaten.

122  Windows Media Player 12
Luister naar hartenlust muziek, bekijk video’s en blader door je 
fotocollectie.

126  Muziek afspelen
Met de app Groove kun je online muziek kopen en muziek die 
lokaal op je pc staat afspelen.

128  Films en video’s kijken
Om video’s en films af te spelen gebruik je de app Films en tv.

130  Al je foto’s binnen handbereik 
met de Foto’s-app
De app Foto’s is een razendsnelle manier om al je foto’s te bekijken, 
ook als ze online staan.

Tips en tools

133  Tips en tools
Dankzij deze slimme trucs kom je achter alle verborgen functies 
van Windows 10.

144  Sneltoetsen en functietoetsen
Bedien Windows 10 sneller met sneltoetsen en functietoetsen.

119
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het uiterlijk van Windows 10
Sinds 29 juli kan iedereen zijn Windows 7 of 8 gratis upgraden naar Windows 
10. Hierin zitten nieuwe functies, en ook het uiterlijk is aangepast. Op deze en de 
volgende pagina laten we je een aantal interessante vernieuwingen zien.

Piet-Jan Lentjes

zoeken In 
WIndoWs
De zoekfunctie zoekt niet 
alleen op je computer, 
maar speurt ook internet 
af naar je zoekopdracht.

TaakWeergave
In de taakbalk vind je naast het vergrootglas de knop »Taakweergave«. 
Wanneer je hier op drukt worden alle openstaande apps en program-
ma’s in een overzicht getoond. Je ziet ze dan in een verkleinde weer-
gave. Helemaal in de hoek rechtsonder kun je met een klik op »Nieuw 
bureaublad« een extra bureaublad toevoegen. Je kunt dan op elk 
bureaublad verschillende apps starten en er snel tussen wisselen.  

menu sTarT
In het Menu Start vind je nu ook 
de tegels waarmee je program-
ma’s start. Helemaal links staan 
de apps die je het meest ge-
bruikt en de programma’s die je 
onlangs hebt geïnstalleerd. Met 
een klik op »Alle apps« krijg je 
een volledige lijst van geïnstal-
leerde programma’s.

mIcrosoFT edge
Met een klik op dit pictogram 
start je Edge, de nieuwe browser 
in Windows 10. De browser heeft 
verschillende nieuwe functies 
die je tijdens het surfen kunt 
gebruiken, zoals het maken 
van notities op webpagina’s en 
een speciale leesweergave voor 
websites met lange teksten.

sTore
In de vernieuwde 
Store staan allerlei 
soorten apps, 
games en handige 
programma’s.

sYsTeemvak
In het Systeemvak vind je 
behalve de geluidsinstel-
lingen, de datum en tijd 
ook het »Actiecentrum«. 
In dit onderdeel komen 
de meldingen van 
programma’s te staan 
en wijzig je eenvoudig 
bepaalde instellingen.
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 Tegels groeperen 
Net als in Windows 8 kun je in Windows 10 de tegels verplaatsen en de 
grootte aanpassen. Wanneer je met de rechter muisknop op een tegel klikt, 
verschijnen de opties hiervoor in een uitvalmenu. Ook kun je de tegel los-
maken van het menu.

In één oogopslag

 op InTerneT zoeken 
De zoekfunctie zoekt standaard alleen op je eigen machine. Om zowel in 
Windows als op internet te zoeken moet je dit eerst aanzetten. Klik op het 
vergrootglas om de zoekfunctie te openen en klik vervolgens op het tand-
wieltje links. Zet daarna de onderste schuifknop op »Ingeschakeld«. 

 Tegels Toevoegen
Windows 10 laat een aantal van de programma’s als grote tegel in het menu 
Start zien. Je kunt daar zelf programma’s die je veel gebruikt aan toevoegen. 
Klik in het menu Start op »Alle apps«. Klik met de rechter muisknop op de app 
die je wilt toevoegen en kies voor »Aan Start vastmaken«.

 BureauBlad aanpassen
Om het uiterlijk van je bureaublad aan te passen klik je met de rechter 
muisknop op een leeg gedeelte. Vervolgens kies je voor »Aan persoonlijke 
voorkeur aanpassen«. Je kunt hier onder andere de achtergrond van het 
bureaublad wijzigen en Windows automatisch een kleur uit je achtergrond 
laten kiezen voor tegels en vensters.

 acTIecenTrum
In het »Actiecentrum« komen niet alleen notificaties te staan. Je vindt hier 
ook een aantal handige knoppen die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld 
over te schakelen naar de tabletmodus, het instellingenvenster te openen 
of wifi in- en uit te schakelen.

 Tegels op volledIg scherm 
Wanneer je in Windows 8 op de Startknop drukte kreeg je het tegelscherm 
op het volledige scherm te zien. In Windows 10 is dit niet meer, maar kun 
je een soortgelijke functie inschakelen. Klik op »Start«, »Instellingen« en 
»Persoonlijke instellingen«. Klik op »Start« en zet de optie onder »Start op 
volledig scherm weergeven« op »Aan«.
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Dit is er nieuw in Windows 10
Sinds 29 juli is Windows 10 beschikbaar voor elke pc waarop een legitieme versie 
van Windows 7 en 8.1 draait. Het is niet mogelijk om XP- of Vista-pc's automatisch 
te updaten. Wat kun je verwachten van deze nieuwe Windows-versie? 
 Eric Dingemanse en Piet-Jan Lentjes

Wanneer je een eerste blik werpt op Windows 10, valt direct de 
nieuwe interface op. Er is natuurlijk al veel geschreven over de 
terugkeer van het Startmenu, waarin de live-tegels uit Windows 8 

een plekje hebben gekregen. Dit is echter niet de enige vernieuwing die de 
gebruikersinterface heeft ondergaan.

Het verschil tussen apps uit de store en traditionele programma’s is ver-
der verkleind. Omdat moderne apps nu net als programma's in een venster 
weergegeven worden, ben je niet meer gebonden aan een volledig scherm 
(of een verdeling over de volledige hoogte of breedte). Je herkent moderne 
apps nog wel omdat ze geen pictogram tonen in de linkerbovenhoek van 
het venster. Verder hebben ze veelal een modern uiterlijk met weinig tekst 
en veel pictogrammen, maar dit verschilt natuurlijk per app.

De charms (vijf snelle functies die je vanaf de rechter rand van het 
scherm het beeld in veegt) zijn er niet meer. Daar is het Actiecentrum voor 
in de plaats gekomen. Dit is een balk die je opent door in het systeemvak 
op het pictogram van een praatwolkje te klikken, maar het vegen vanaf de 
rand werkt ook nog. Alle programma’s kunnen meldingen plaatsen in het 

Actiecentrum, als alternatief voor 
het tonen van pop-upmeldingen. 
Daarnaast vind je onderin het 
Actiecentrum verschillende snel-
koppelingen, bijvoorbeeld naar 
het instellingenvenster of naar de 
tabletmodus.

Een andere grote verandering aan 
de interface is dat die meerdere vir-
tuele bureaubladen ondersteunt. Zo 
groepeer je vensters die bij elkaar ho-
ren op een eigen bureaublad. Zeker 
wanneer je met veel programma’s 
tegelijk bezig bent, is dit een ideale 

In het Actiecentrum verschijnen de meldingen 
van verschillende programma’s.
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manier om overzicht te houden. Met de knop »Taakweergave« op de taak-
balk wissel je tussen de verschillende bureaubladen. Wanneer je hierop klikt, 
zie je een overzicht van de bureaubladen en miniatuurweergaven van de 
geopende programma’s per bureaublad. Dit is ook de plaats waar je nieuwe 
bureaubladen aanmaakt of weer afsluit en waar je apps van het ene naar het 
andere bureaublad verplaatst. De instellingen voor de virtuele bureaubladen, 
zoals het gedrag van de pictogrammen op de taakbalk en de toetscombinatie 
[Alt] + [Tab], vind je in de Instellingen-app onder »Systeem | Multitasking«.

Hallo Windows!
Een andere nieuwe functie van Windows 10 is het aanmelden met gezichts-
herkenning of je eigen vingerafdruk. Nadat je je gegevens aan je gebrui-
kersaccount hebt gekoppeld, kun je deze biometrische gegevens gebruiken 
om in te loggen bij Windows of, via webbrowser Edge, bij websites waarvan 
je het wachtwoord hebt opgeslagen.

Virtuele bureaubladen zijn een zegen voor wie met veel programma’s tegelijk werkt.

In de tabletmodus worden zowel het startmenu als de verschillende vensters beeldvullend 
weergegeven.
In de tabletmodus worden zowel het startmenu als de verschillende vensters beeldvullend De digitale assistente Cortana is nog niet in het Nederlands beschikbaar.

Voor deze herkenning heb je wel speciale hardware nodig. Voor het herken-
nen van vingerafdrukken heb je een speciale scanner nodig en voor de ge-
zichtsherkenning gebruikt Windows zogenaamde 3D-camera’s die ook een 
infraroodanalyse maken. Op dit moment zijn er nog niet veel computers die 
over de juiste hardware beschikken om dit mogelijk te maken, maar de ver-
wachting is dat dit na de introductie van Windows 10 in steeds meer nieuwe 
machines zal worden ingebouwd. 
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Op alle apparaten
Een van de speerpunten van Windows 10 is dat het systeem je op allerlei ap-
paraten dezelfde of vergelijkbare ervaring biedt, of je je nu aanmeldt op een 
desktop, laptop, tablet of smartphone. Wanneer je altijd met je Microsoft-
account inlogt, zijn daardoor veel instellingen op je apparaten hetzelfde. Zo 
heb je steeds dezelfde apps beschikbaar en slaat de zoekassistent Cortana 
(waarover later meer) jouw persoonlijke profiel in de cloud op.

Het synchroniseren van apps werkt alleen met apps uit de Store. Het 
beperkte aantal apps in de Store is tot nu toe altijd een probleem geweest 
voor Microsoft. Om dit probleem te verhelpen, kunnen ontwikkelaars 
voortaan de code van hun Android- of iOS-apps gebruiken om eenvoudig 
een app voor Windows 10 te maken. Op deze manier moet het aantal be-
schikbare apps in de store snel toenemen, met name voor smartphones en 
tablets met Windows 10.

Wanneer je op een tablet aan het werk bent, werkt de bediening op een 
andere manier dan op een pc met toetsenbord en muis. Om recht te doen 
aan dit verschil, is er nu de tabletmodus. Wanneer je overschakelt naar deze 
modus, wordt het startmenu weer op het volledige scherm weergegeven. 
Wanneer je alle vensters sluit, verschijnt automatisch het startscherm. 
Daarnaast worden apps automatisch geopend op volledig scherm. Met de 
knop in het Actiecentrum kun je naadloos wisselen tussen de tabletmodus 
en de normale modus. Wanneer je een twee-in-een of hybride notebook 
hebt, vraagt Windows bij het aan- of loskoppelen van het toetsenbord of je 
wilt overschakelen. Je kunt ervoor kiezen om dit automatisch te laten ge-
beuren, zodat je altijd de juiste modus voor je hebt.

Hey Cortana
Cortana is de naam van de nieuwe digitale assistente. Ze kan onder andere 
gegevens online opzoeken of op je pc zoeken naar bestanden. Daarnaast 
houdt ze je agenda bij en geeft ze de weersverwachting. Op dit moment is 
Cortana helaas nog niet beschikbaar in de Nederlandse versie van Windows 

10 en het is nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Je kunt wel de 
Engelse versie uitproberen, door de taal van Windows op Engels zetten.

Klik op »Start« en open de »Instellingen«. Klik vervolgens op »Tijd en 
taal« en klik in het linkerkader op »Regio en taal«. Stel in het uitvalmenu 
onder »Land of regio« het land in op »Verenigde Staten«. Klik vervolgens 
op »Een taal toevoegen« en kies »English« en »English (United States)«. 
Klik daarna op »English (United States)« onder de kop »Talen« en klik op 
»Als standaard instellen«. Vervolgens klik je nogmaals op »English (United 
States)« en kies je voor »Opties«. Klik zowel onder »Taal« als »Spraak« op de 
knop »Downloaden« en wacht tot de bestanden gedownload zijn. Meld je 
vervolgens opnieuw aan of start de machine opnieuw om de wijzigingen 
door te voeren.

Wanneer je weer terug bent op het bureaublad, klik je in het tekstvak 
»Search the web and Windows«. Klik vervolgens op het tandwieltje en zet 
het bovenste schuifknopje op »On«. Je krijgt nu een introductie van Cortana 
te zien. Klik op »Next« en »I agree«. Typ je naam in het tekstvak en klik op 
»Next«. Om Cortana straks met spraakbesturing te kunnen gebruiken, klik 
je in het volgende venster op »Yes please«. Je kunt nu Cortana gebruiken 
door ‘Hey Cortana’ in de microfoon te roepen. Vervolgens kun je haar onder 
andere (in het Engels) een vraag stellen, een route laten plannen of een 
programma laten starten. Uiteraard kun je je opdracht gewoon typen, als je 
geen zin hebt om hardop tegen de pc te praten.

Je kunt Cortana wat meer over jezelf vertellen. Zo kun je aangeven hoe-
veel je meestal uit wilt geven voor een etentje of welk sportteam je het bes-
te vindt. Deze gegevens vul je in bij »Notebook«. Klik op het tekstvak en ga 
naar het pictogram met de drie streepjes. Vervolgens klik je op »Notebook« 
en kies je een van de onderwerpen die je wilt aanpassen. Nadat je dat ge-
daan hebt, houdt Cortana voortaan rekening met deze gegevens wanneer 
je haar een vraag stelt.

Microsoft Edge
Samen met het nieuwe besturingssysteem wordt ook een nieuwe browser 
meegeleverd met de naam Microsoft Edge. De browser is de opvolger van 
Internet Explorer en heeft behalve een opgepoetst uiterlijk ook verschil-
lende nieuwe functies aan boord. 
De »Hub« is een nieuwe knop in de browser. Microsoft noemt het de plek 

De leesweergave haalt alle overbodige informatie van een website en toont alleen 
de belangrijkste tekst en plaatjes.
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Behalve de »Leeslijst« beschikt Edge ook over een speciale »Leesweergave«. 
Met deze functie open je een pagina in een duidelijk lettertype en zonder 
afleidende kleuren of afbeeldingen. Dit is vooral handig bij grote artikelen 
met veel tekst. De leeslijst haalt dan onder andere alle reclame en overbo-
dig menu-opties weg.

Edge maakt voor de rendering gebruik van de nieuwe engine 
EdgeHTML, wat een fork is van Trident. Deze engine biedt geen ondersteu-
ning meer voor ActiveX en Browser Helper Objects, omdat deze technieken 
in het verleden vaak doelwit zijn geweest van aanvallen en hedendaagse 
websites er nog nauwelijks gebruik van maken. Wanneer je deze technieken 
toch nodig hebt, dan kun je terugvallen op Internet Explorer, die ook nog 
steeds wordt meegeleverd in Windows 10. Dit kan vooral van pas komen 
binnen bedrijven waar interne systemen wellicht nog gebruik maken van 
deze technieken. Je vindt Internet Explorer 11 in de »Accessoires«-map van 
het startmenu.

Instellingenvenster
Gebruikers van Windows 8 zijn er al aan gewend dat de systeeminstellingen 
zijn verdeeld over twee plaatsen: het aloude Configuratiescherm en het 
nieuwe venster PC-instellingen. Deze laatste heet in Windows 10 eenvoudig 
‘Instellingen’ en is erg uitgebreid. Je zult nu veel minder vaak je toevlucht 
hoeven zoeken tot het Configuratiescherm.

Er is een indeling gemaakt in negen categorieën, die worden aangeduid 
met een pictogram en begeleidende tekst. Binnen elke categorie vind je 
subcategorieën, die in de linkerkolom staan. Rechts maak je de daadwer-
kelijke instellingen. Wanneer je niet in categorieën en subcategorieën wilt 
zoeken, kun je het zoekvak gebruiken.

Nog niet alle functionaliteit uit het Configuratiescherm is al beschik-
baar in dit nieuwe systeem. Vaak vind je dan onder het kopje ‘Verwante 
instellingen’ linkjes die je direct naar de betreffende onderdelen van het 
Configuratiescherm voeren.  ■

Nieuwe functies  Windows 10

waar je de zaken bewaart die je op het web verzamelt. Onder deze knop 
vind je al je favorieten, je leeslijst, je surfgeschiedenis en de huidige down-
loads. Je hoeft dus niet meer tussen vensters te wisselen om bijvoorbeeld je 
gedownloade bestanden te vinden of je favoriete websites te openen. 

Verder introduceert Edge de knop »Een webnotitie maken«. Hiermee 
maak je notities op websites en kun je onderdelen markeren. Je doet dit 
rechtstreeks op het scherm in de browser. Wanneer je op de knop »Een 
webnotitie maken« klikt, verschijnt er een nieuw menu waar je onder an-
dere een pen of markeerstift kunt vinden.

Met de optie »Leeslijst« kun je de inhoud van websites opslaan om later 
te lezen. Om een pagina toe te voegen aan deze lijst open je de gewenste 
pagina in de browser en klik je op het »Favorieten«-pictogram. Vervolgens 
kies je in het venster voor »Leeslijst«. Geef de website een naam en klik op 
»Toevoegen« om hem aan de leeslijst toe te voegen. 

In het het nieuwe »Instellingen«-venster vind je veel opties die je eerst in het configuratiescherm kon vinden.

DOORLOPENDE UPDATES
Microsoft stapt voor Windows 10 over op een systeem van doorlo-
pende updates. Dat betekent dat nieuwe functies direct via Windows 
Update beschikbaar zijn wanneer ze uitkomen en dat ze niet blijven 
liggen tot een volgende versie van Windows. Dit geldt voor de func-
ties die op dit moment al in de Engelse versie aanwezig zijn en nog 
vertaald moeten worden, zoals Cortana, maar ook voor compleet 
nieuwe functies.
Om deze doorlopende updates goed te laten verlopen, past Microsoft 
het updatesysteem aan. Updates worden in Windows 10 standaard bij 
iedereen gedownload en geïnstalleerd, je kunt ze dus niet langer wei-
geren. Nieuwe functies zullen niet bij iedereen op hetzelfde moment 
worden uitgerold: je krijgt wel de keuze of je bij de eerste groep gebrui-
kers wilt zitten of dat je eerst wilt wachten op ervaringen van anderen.
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Makkelijk vanaf USB

Windows 10 
installeren

Windows 7 SP1
Van Naar 
Windows 7 Starter Windows 10 Home
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional Windows 10 Pro
Windows 7 Ultimate

Windows 8.1
Van Naar 
Windows 8.1 Windows 10 Home
Windows 8.1 Pro Windows 10 Pro
Windows 8.1 Pro voor studenten
Windows 8.1 Pro WMC
Windows Phone 8.1 Windows 10 Mobile

Uitgesloten van gratis upgrade: Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 
Enterprise en Windows RT/RT 8.1.

GRATIS UPGRADE
De gratis upgrade naar Windows 10 is beschikbaar 
voor de volgende versies.

EVEN VOORSTELLEN

Je kunt Windows 10 als upgrade van 
Windows 7 of 8 installeren. Maar een 
schone installatie verdient de voorkeur, 
omdat je dan geen ballast van het 
vorige besturingssysteem hebt.
 Mark van Sommeren en Jos Heijmans

Een nieuw besturingssysteem, dus alles is anders? Nee, niet alles, want 
het installeren van Windows 10 lijkt heel veel op wat je bij de voor-
ganger deed. Er zijn wel wat verschillen, maar die zitten in de details. 

Microsoft maakt bijvoorbeeld zijn clouddienst OneDrive belangrijker. Als je 
je gepersonaliseerde Windows 10 inclusief instellingen met andere pc’s in je 
netwerk wilt synchroniseren, moet je tijdens de installatie een online 
account maken – als je dat al niet eerder hebt gedaan.

In aanloop naar de uitrol van Windows 10 zette Microsoft de ‘Get 
Windows 10-app’ of GWX op je pc. Je herkent dat aan het witte Windows-
logo in het systeemvak en als de app niet op je pc staat, voldoet de com-
puter niet aan de minimale systeemeisen. Wanneer je pc voor een upgrade 
in aanmerking komt, downloadt GWX alvast een verborgen map die 
$windows.~BT heet en ongeveer 6 GB inneemt op de harde schijf waarop 
Windows is geïnstalleerd. Hiermee voorkomt Microsoft dat de updateser-
vers overbelast worden.

Windows 10 fris installeren
Er zijn meerdere methodes om Windows 10 op je pc te zetten. Allereerst is daar 
de upgrade die vanuit Windows zelf wordt uitgevoerd, maar waarop je moet 
wachten tot je aan de beurt bent. Wil je daar niet op wachten, dan kun je de 
installatie forceren met de Media Creation Tool van www.microsoft.com/en-us/
software-download/windows10. Daarmee kun je ook een USB-installatiestick 
maken of een ISO-bestand dat je op een installatie-dvd brandt.

Een verse installatie is het best, omdat je dan geen ballast van de oude 
installatie hebt. Daarom leggen we uit hoe je Windows 10 compleet nieuw 
installeert. De stappen zijn grotendeels hetzelfde voor andere installatieme-
thodes en zelfs voor de upgrade. Dat geldt ook wanneer je Windows 10 in een 
virtuele machine van bijvoorbeeld Virtual Box installeert of een USB-stick als 
opstartmedium gebruikt.

Systeemeisen
Als Windows 7 of 8 op je pc draait, levert Windows 10 volgens Microsoft 
geen problemen op. De minimale eisen zijn een processor van 1 gigahertz 
en een werkgeheugen van 1 gigabyte voor de 32bits-versie of 2 gigabyte 
voor de 64bits-versie. Je hebt 16 gigabyte (32-bit) of 20 gigabyte (64-bit) 
schijfruimte nodig en een grafische kaart die DirectX 9 of nieuwer onder-

steunt. Als je de touchmogelijkheden wilt benutten, heb je uiteraard een 
monitor nodig die dit aankan en daarnaast een resolutie van minimaal 1024 
bij 600 pixels heeft. 

Bedenk wel dat de bovenstaande hardware-eisen voldoende zijn om 
Windows 10 geïnstalleerd te krijgen en om er het een en ander op te doen. 
Dit wil nog niet zeggen dat de boel dan lekker soepel draait. Een multi-core-
processor is voor een prettige Windows 10-ervaring eigenlijk wel het minste 
dat in je pc moet zitten. Gelukkig is dit type processor al heel wat jaren de 
standaard. Verder raden we twee of liefst zelfs vier gigabyte werkgeheugen 
aan, omdat dat heel wat beter van pas komt wanneer je meerdere program-
ma’s tegelijk open hebt en gebruikt. Want dan hoeft de pc minder vaak data 
van en naar de tragere harde schijf te schrijven.  

http://www.microsoft.com/en-us/
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1 Taal en standaarden instellen
Start de installatie van stick of dvd. Stel de bovenste twee opties in 

op »Nederlands« en »Toetsenbord of invoermethode« op »Verenigde 
Staten (internationaal)«. Klik daarna op »Volgende«.

2 Start de installatie
Klik op »Nu installeren«. Accepteer de licentievoorwaarden en 

druk daarna op de knop »Volgende« om de installatie voort te zetten.

Zo installeer je Windows 10

3 Installatietype kiezen
Als je de bestanden, instellingen en applicaties wilt bewaren, klik 

je op »Upgrade«. Het alternatief is een verse installatie van de oude 
Windows die je start met een klik op »Aangepast«. 

4 Partities indelen
Houd er rekening mee dat alle data die nog op de harde schijf 

staan, onherroepelijk verwijderd worden. Selecteer de partitie waarop 
je Windows wilt installeren en klik op »Volgende«.

5 Windows installeren
Hoe lang de installatie van Windows 10 duurt, hangt vooral van de 

harde schijf af. De pc wordt enkele keren opnieuw gestart, maar wacht 
rustig tot het eerste scherm verschijnt.

6 Instellingen aanpassen
Kies de optie »Instellingen aanpassen« als je Windows tijdens de 

installatie wilt configureren. Als je Windows snel wilt installeren, kies je 
»Expresinstellingen gebruiken«. 



EvEn voorstEllEn

14 Windows 10  Upgraden

7 Privacy beschermen 
Windows stuurt persoonlijke gegevens naar Microsoft om onder 

andere de zoekresultaten te verbeteren. Als je dat niet wilt, schuif je de 
regelaars naar »Uit«. Klik op »Volgende«. 

8 Beveiliging verbeteren 
Als je het Smartscreen-filter inschakelt, stuurt Windows jouw surf-

gegevens naar Microsoft en hetzelfde geldt voor de »Foutenrappor-
tage«. Stel de opties naar wens in en klik op »Volgende«.

9 Pc-gebruikers creëren 
De configuratie van Windows 10 zit er bijna op. Als je de computer 

thuis gebruikt, beantwoord je de vraag “Van wie is deze pc?” met »Ik 
ben de eigenaar ervan«. Klik op »Volgende«. 

10 Account aanmelden 
Meld je aan met je Microsoft-account. Heb je nog geen account, 

dan klik je op »Maak een account«. Als je Windows 10 offline wilt  
gebruiken, klik je op »Deze stap overslaan«. 

11 Lokaal account maken 
Wanneer je geen Microsoft-account gebruikt, moet je een 

lokaal account maken. Vul een accountnaam in en twee keer hetzelfde 
wachtwoord. Typ een geheugensteun en klik op »Volgende«.

12 Configureren en apps installeren 
De installatie gaat nu verder met het configureren van Windows 

en het installeren van apps. Daarna verschijnt een leeg bureaublad en is 
Windows 10 klaar voor gebruik.



3 nummers voor € 10

Maak kennis met

3 nummers voor € 10

www.computereasy.nl/proefabo
Bestel nu op:

stopt automatisch

Maak kennis met
     

PROEFABONNEMENT

1.1 Proefabo CE 3voor10_ceSPwin10.indd   1 31-07-15   08:39

http://www.computereasy.nl/proefabo


16 Windows 10  Versies

EVEN VOORSTELLEN

Gratis en voor niets

Windows 10 is in veel varianten verkrijgbaar. 
Voor thuisgebruikers is er de Home-versie, 
waarin alles zit wat je nodig hebt. Wil je wat 
meer functies, dan is er de Pro-versie. 
 Jos Heijmans en Mark van Sommeren

schijfjes niet meer. Wat er wel standaard in zit, zijn de persoonlijke digitale as-
sistent Cortana (maar nog niet in het Nederlands), de nieuwe browser Edge, 
de Continuum-modus die van pas komt als je meerdere Windows-toestellen 
gebruikt, Windows Hello dat je aanmeldt met behulp van vingerafdruk-, 
gezichts- of irisherkenning en een groot aantal apps zoals Foto’s, Kaarten, 
Mail, Agenda en Groove.

De Home-versie is voldoende voor de meeste gebruikers. Wanneer je je 
computer(s) op grote netwerken aansluit en op domeinen wilt inloggen of je 
data met Bitlocker wilt versleutelen, is Pro de juiste keuze. De enige reden voor 
een thuisgebruiker om Windows 10 Pro aan te schaffen, is de functie ‘extern 
bureaublad’ waarmee je een computer vanaf een andere locatie kunt over-
nemen. Iets wat ook niet kan in de basisversie, maar wel in Pro is het installeren 
van apps die niet in de Store worden aangeboden. Wanneer er binnen een 
bedrijf een specifieke app wordt gebruikt, kunnen systeembeheerders deze 
buiten de Store om beschikbaar stellen aan alle gebruikers. 

Enterprise heeft alle functies van Pro, maar is enkel beschikbaar voor 
bedrijven met een bulklicentie. In tegenstelling tot thuisgebruikers kunnen 
beheerders van machines met de Enterprise-versie bepalen wanneer updates 
worden gedownload en geïnstalleerd. Gebruikers van de Home-versie krijgen 
alle updates automatisch en deze update-functie is niet aan te passen.

 Naast de hiervoor genoemde versies, zijn er nog Windows 10 Mobile voor 
smartphones en tablets voor consumenten, Windows 10 Education voor ge-
bruik in het onderwijs en Windows 10 Mobile Enterprise voor bedrijfsmatige 
toepassing van smartphones en tablets. Versies zoals Windows 10 Mobile en 
Windows IoT Core voor computertjes zoals de Raspberry Pi blijven altijd gratis. 

Prijzen
Voor bestaande gebruikers van legale versies van Windows 7 en Windows 8.1 
is gedurende het eerste jaar na introductie van Windows 10 de upgrade hele-
maal gratis. Deze versie wordt ook ondersteund en onderhouden gedurende 
de levensduur van het apparaat waarop Windows 10 is geïnstalleerd. Na dat 
eerste jaar, en voor gebruikers van andere versies dan 7 of 8.1, kost een licen-
tie van Windows 10 Home 119 euro. Een licentie van Windows 10 Pro kost 199 
euro.  n

Windows 10 in verschillende versies

Sinds de officiële introductie van Windows 10 heeft elke 
gebruiker van Windows 7 of Windows 8.1 een jaar lang de 
mogelijkheid om gratis naar het nieuwe besturingssysteem 

te upgraden. Daarvoor moeten de huidige versies wel helemaal 
up-to-date zijn. Dus als je wilt upgraden, moet je Windows 
Update ingeschakeld hebben en moeten alle updates geïnstal-
leerd zijn. Dat je niet vanaf Windows XP of Vista kunt upgraden, 
is vanuit Microsofts oogpunt gezien logisch. Want pc’s met deze 
besturingssystemen zijn minstens zes jaar oud en meestal niet 
meer geschikt voor een modern systeem.

Als je toch van de gratis update op je oudere pc wilt pro-
fiteren, kun je die eerst upgraden naar Windows 7 of 8.1 om 
er daarna meteen Windows 10 op te zetten. Een licentie van 
Windows 7 of 8 koop je online al voor circa € 25 en zolang het 
geen OEM-licenties zijn, mag Windows gewoon tweedehands 
verkocht worden.

Home of Pro, welke is voor mij geschikt?
Windows 10 is verkrijgbaar in Home-, Pro-, Enterprise- en 
Education-edities. De Education-editie is bedoeld voor onder-
wijsinstellingen en de Enterprise-editie is voor zakelijk gebruik en 
biedt veel meer controle over gebruikersaccounts- en rechten. 
Als thuisgebruiker sta je daarom voor de keuze tussen Home en 
Pro, dat extra zakelijke features heeft. De meeste licenties worden 
echter samen met een pc verkocht. Slechts een klein aandeel 
wordt los in de handel verkocht en dan moet de consument in-
derdaad kiezen.

Net als in Windows 8 heeft Windows 10 geen Windows Media 
Center. Kon je deze in Windows 8 nog achteraf installeren met 
een upgrade pack, in Windows 10 is dat niet mogelijk. Sterker 
nog, als je vanaf een Windows met Media Center naar Windows 
10 upgradet, is deze na de upgrade zelfs verdwenen. Standaard 
ontbreekt in Windows 10 dus de mogelijkheid om dvd’s af te 
spelen, want de meegeleverde Media Player ondersteunt deze 
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HOME PRO ENTERPRISE EDUCATION
BEDIENGEMAK EN VEILIGHEID

Aanpasbaar startmenu n n n n

Windows Defencer & Windows Firewall n n n n

Snelle start met Hiberboot en Instantgo n n n n

TPM-ondersteuning n n n n

Energiebesparing n n n n

Windows Update n n n n

CORTANA (nog niet Nederlands)

Spraak of invoer via toetsenbord n n n n

Gepersonaliseerde en proactieve suggesties n n n n

Herinneringen n n n n

Zoeken op internet, lokaal en in de cloud n n n n

‘Hey Cortana’ schakelt assistent in n n n n

WINDOWS HELLO

Vingerafdrukherkenning n n n n

Gezichts- en irisherkenning n n n n

Enterprise Level Security n n n n

MULTITASKING

Virtuele desktops n n n n

Snap Assist (max. vier app op een scherm) n n n n

Snap apps op verschillende monitoren n n n n

CONTINUUM

Van pc- naar tabletmodus schakelen n n n n

MICROSOFT EDGE

Leesweergave n n n n

Websitenotities n n n n

Cortana-integratie n n n n

SYSTEEM-TOOLS

Apparaatversleuteling n n n n

Domeinnetwerk o n n n

Group Policy Management o n n n

Bitlocker o n n n

Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) o n n n

Assigned Access 8.1 o n n n

Extern bureaublad o n n n

Direct Access o o n n

Windows To Go Creator o o n n

AppLocker o o n n

BranchCache o o n n

Startscherm-controle via Group Policy o o n n

VEILIGHEID

Microsoft Passport n n n n

Enterprise Data Protection o n n n

Credential Guard o o n n

Device Guard o o n n

WINDOWS AS A SERVICE

Windows Update n n n n

Windows Update voor bedrijven o n n n

Current Branch voor bedrijven o n n n

Langere ondersteuning voor bedrijven o o n o

De vier belangrijkste versies in een overzicht
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur

30 minuten

 Programma
Windows 10 
Laptop of tablet 

Windows 10 op een mobiel apparaat
Windows 10 en mobiele apparaten moeten goed op elkaar aansluiten. Microsoft heeft de interface immers 
ontwikkeld voor touchbediening en voor desktopgebruik, zodat beide manieren van werken nu soepeler gaan 
dan bij Windows 8.  Marcel van der Meer

Als het aan Microsoft ligt, draait Windows straks niet meer alleen op 
je pc. Ook je laptop, tablet, mobiele telefoon en gameconsole moe-
ten in de toekomst op het nieuwe besturingssysteem werken. En 

aangezien deze apparaten vaak een aanraakscherm hebben, moet hiervoor 
ook ondersteuning worden geïmplementeerd. Microsoft is met ondersteu-
ning voor touch al vanaf Windows 7 begonnen. Maar omdat destijds nog 
hoofdzakelijk pc’s en laptops op Windows draaiden en je de handelingen 
vaak even snel met de muis of het toetsenbord kon uitvoeren, werden de 
aanrakingen amper gebruikt. Opvolger Windows 8 werd voorzien van de ‘be-
ruchte’ tegels, omdat het systeem geschikt moest worden voor zowel pc’s als 
mobiele apparaten met aanraakschermen. Dat vond niet iedereen even leuk. 

Windows 10 moet het beter gaan doen. De ondersteuning voor touch is 
achter de schermen uitgebreid, waardoor je sommige handelingen sneller 
kunt uitvoeren dan op de klassieke manier met muis of toetsenbord. In het 
Actiecentrum vind je de tegel ‘Tabletmodus’. Als je hierop klikt, wordt een 
modus ingeschakeld die speciaal voor touch is geoptimaliseerd en daarmee 
prima werkt als je het toetsenbord niet gebruikt en dus eigenlijk een tablet 
in je hand hebt. Je ziet het startmenu dan net als bij Windows 8.1 weer over 
het hele scherm. Daarnaast worden alle programma’s en apps die je opent 
in hun eigen venster weergegeven – dus niet meer per se in een volledig 
scherm. Een ander handigheidje dat Microsoft heeft toegevoegd, is dat 
Windows 10 kan ‘zien’ hoe je werkt. Bedien je het apparaat dus via touch, 
dan worden de vensters groter zodat je de opties goed kunt raken. Met een 
muis zijn de vensters kleiner, want daarmee kun je over het algemeen beter 
richten dan met je vinger. 

Naast het scherm is tenslotte het trackpad voorbereid op de nieuwe 
bediening. Je vindt zo’n trackpad tegenwoordig op vrijwel elk notebook. 

Touchmogelijkheden getest

We bespreken hieronder de gebaren die met Windows 10 zijn ingevoerd. 
Hiervoor gebruiken we de Transformer Book T300 Chi van Asus. 

 Tikken 
De ondersteuning voor gebaren en aanraken herkent maximaal vier vingers. 
Met een vinger op het touchpad heb je een ware muisvervanger. Op die 
manier kun je een venster verslepen als je je vinger op de rand ervan houdt. 
Tik je daarnaast snel twee keer op een snelkoppeling van een programma, 
dan wordt het betreffende programma geopend. 

Met twee vingers simuleer je de rechtermuisknop. Hiervoor plaats je 
eerst een vinger op een pictogram en zet je er een tweede bij. Je ziet dan 
het snelmenu van een programma opengaan die je normaal krijgt als je op 

De touchbediening werkt met maximaal vier vingers. Als je de gebaren onder de knie hebt, zijn 
sommige functies snel te benaderen. 
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de rechtermuisknop klikt. Zo ga je met twee vingers op het startmenu snel 
naar het Apparaat- of Computerbeheer. 

Met een tik met een derde vinger op het touchpad kun je in Windows 
zoeken naar apps, bestanden of instellingen. Met de juiste configuratie 
voor taal en regio zul je overigens de nieuwe spraakassistente Cortana te 
zien krijgen. Helaas spreekt deze handige feature nog geen Nederlands en 
was bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet bekend wanneer dat 
wel het geval zou zijn. Meer informatie over Cortana vind je vanaf pagina 
48. Houd je tenslotte een vierde vinger op het touchpad, dan gaat het 
Actiecentrum open. Hierin zie je diverse meldingen van het systeem, maar 
ook bijvoorbeeld nieuwe e-mails. 

Zoomen
Maar het houdt niet op bij alleen tikken. Zo kun je door twee vingers van 
elkaar af te bewegen inzoomen op een plattegrond of een deel van een foto 
– op dezelfde manier zoals je dat gewend bent op een mobiele telefoon of 
tablet. Ook is het dan mogelijk te scrollen. Met een beetje oefening kun je 
met drie vingers vensters vloeiend over het scherm bewegen en in het ge-
wenste formaat zetten. 

Vegen 
Er is nog meer ondersteuning voor drie vingers om een aantal zaken 
sneller af te handelen. Stel dat je veel programma’s (en daarmee ven-
sters) open hebt staan en dat je even snel een bestand wilt openen dat 
op het bureaublad staat. Je hoeft dan niet alle vensters te minimaliseren. 
Zet drie vingers op het trackpad en maak een vegende beweging naar 
beneden. Dan wordt direct het bureaublad weergegeven. Veeg je op 
dezelfde manier vanaf de onderkant weer naar boven, dan verschijnen 
de vensters weer. Veeg je daarentegen eerst naar boven als de vensters 
nog openstaan, dan verschijnt de Taakweergave. In neerwaartse richting 
sluit je die weer. 

Daarnaast is er een functie gekoppeld als je van links of rechts veegt. Als 
je in horizontale richting met drie vingers veegt, kun je door al je geopende 
apps bladeren – handig als je bijvoorbeeld een stuk tekst dat je op internet 
hebt gevonden wilt kopiëren naar je tekstverwerker. Heb je eenmaal een 
venster geselecteerd en wil je dat openen, dan haal je je vingers van het 
trackpad af. Eerder (en overigens ook nog steeds) kon je dezelfde functie 
activeren door [Alt] + [Tab] in te drukken. 

Op het scherm  
Tenslotte zijn er nog veegbewegingen die je rechtstreeks op het scherm moet 
uitvoeren en waarmee je ook eerder genoemde functies snel kunt benade-
ren. Dat is nuttig als je het toetsenbord op een of andere manier niet bij de 

De oude Alt-tab-combinatie krijg je ook door met drie vingers op het touchpad van links of rechts 
naar het midden te vegen. 

STYLUS 
In plaats van vingers kun je ook een stylus gebruiken. Dat is handig als 
je de gestures vooral gebruikt voor het tikken. Bij sommige laptops of 
tablets worden stylussen standaard meegeleverd, zoals bij de Transfor-
mer. Anders moet je hem dus apart kopen. 

TABLETMODUS
Bij hybride apparaten met Windows 10 is het Microsofts bedoeling dat 
de tabletmodus automatisch wordt ingeschakeld, zodra je het scherm 
met een 360-graden-scharnier om de body klapt of de tablet uit het 
dock haalt. Als dat niet vanzelf gaat, moet je op de tegel 'Tabletmodus' 
in het Actiecentrum klikken.

HYBRIDE
Soms kan het bij hybride-apparaten even duren voordat het toetsen-
bord het weer doet na het docken. Dat komt omdat het toetsenbord 
via Bluetooth verbinding maakt met het scherm. Het komt ook voor 
als je je computer uit de slaapstand haalt.

hand hebt. Zo kun je de Taakweergave ook snel openen door vanaf links het 
scherm in te vegen. Het Actiecentrum bereik je daarentegen door hetzelfde 
vanaf rechts te doen. 

Veeg je kort vanaf de bovenkant van het scherm (in het midden), dan 
verschijnt er een titelbalk. In de tabletmodus kun je op deze manier door lan-
ger te vegen een app sluiten (apps worden immers over het gehele scherm 
weergegeven). Van onderaf komend open je dan de Taakbalk. Zo kun je met 
Windows 10 in de alledaagse praktijk heel wat sneller werken, al vergt het in 
het begin wel wat oefening en is ook een beetje fingerspitzengefühl handig! ■

Windows 10 ‘ziet’ of je een snelmenu 
met touch of met de muis opent en past 
daarop de hoogte aan.
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Hardware voor Windows 10
Windows 10 werkt prima op pc’s waarop Windows 7 en 8.1 draaien. 

Wil je nieuwe features gebruiken zoals Hello, dan moet je 
een nieuwe pc kopen of je pc upgraden.      Mark van Sommeren
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Resolutie  1600  x 900 pixels
Geheugen 6 GB DDR3
Harde schijf 1 TB
GPU  nVidia GeForce 820M 
www.asus.nl
Prijs: ca. 800 euro
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ASUS F751LDC�TY422H
  1,7 GHz Core i54210U 

  1600  x 900 pixels
 6 GB DDR3

  nVidia GeForce 820M 

ASUS F751LDC�TY422H
  1,7 GHz Core i54210U 

  nVidia GeForce 820M 

http://www.asus.nl
http://www.asus.nl
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LENOVO B50�30 AIO
De Lenovo B50-30 is de allereerste all-in-one met een 3D-camera. Wat meteen opvalt 
is zijn mooie randloze 23,8-inch Full HD-scherm. Hij wordt aangedreven door een Core 
i7 Haswell-processor en een next-gen nVidia 820A GPU, die ondersteund worden door 
maximaal 16 gigabyte werkgeheugen en een harde schijf van een terabyte. Het is geen 
supersnelle computer, maar hij is krachtig genoeg om de meeste 3D-games in 1080p te 
spellen. Bij de desktops uit de B-serie van Lenovo ligt het zwaartepunt op multimedia. 
Deze B50-30 heeft JBL-speakers en een Dolby geluidssysteem en kost circa 1100 euro.

supersnelle computer, maar hij is krachtig genoeg om de meeste 3D-games in 1080p te 

PEAQ S1115 
Processor  Core M-5Y10c 
Display  15,6 inch
Resolutie  1920 x 1080 pixels
Geheugen 4GB DDR3L
Harde schijf 500 GB
GPU   Intel HD Graphics 4400 
www.mediamarkt.nl
Prijs: ca. 600 euro

HP ENVY � 
15T TOUCH REALSENSE 
Processor  2,2 GHz Core i5-5200U
Display  15,6 inch
Resolutie  1920 x 1080 pixels
Geheugen 8 GB DDR3L
Harde schijf 1 TB
GPU   Intel HD Graphics 5500 
www.hp.nl
Prijs: ca. 800 euro

http://www.mediamarkt.nl
http://www.hp.nl
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Startmenu
Gebruikers van Windows 10 mogen tevreden zijn. Microsoft heeft 
eindelijk naar ze geluisterd en het oude startmenu van Windows 7 en 
eerder weer teruggeplaatst. Het zit echter wel in een modern jasje. 

Het was groot nieuws toen bekend werd dat het 
‘oude’ startmenu in Windows 10  zou terugkeren.
De Startpagina van Windows 8 en 8.1 met tegeltjes-

interface is op de pc nooit populair geworden. In Windows 
10 kom je hem alleen nog maar tegen als je Windows op een 

tablet draait. Dat neemt niet weg dat de tegeltjes-interface 
nog wel opduikt in een deel van het startmenu, waardoor 
het oude startmenu en het nieuwe startscherm als het ware 
zijn versmolten. Of dat prettig oogt en werkt, moeten we nog 
afwachten. De praktijk zal het uitwijzen. Jan Mulder

Introductie

1 Start 
Je opent het startmenu met een druk op de toets met het 

 Windows-logo op het toetsenbord of door op hetzelfde logo links-
onder in de taakbalk te klikken. 

2 Menu 
Net als bij Windows 7 bestaat het startmenu uit een linker- en een 

rechterdeel. Alleen is het rechterdeel nu een soort verkleind start-
scherm met de bekende tegeltjes. 

3 Uitrekken 
Een handigheidje van het startmenu is dat je direct de grootte 

kunt aanpassen door met de muis de bovenrand of de rechterrand te 
verslepen; de inhoud past zich automatisch aan.

4 Account 
Bovenaan staan de naam en profielfoto van de gebruiker die inge-

logd is. Als je daar met de rechtermuisknop op klikt, kun de account-
instellingen wijzigen, de pc vergrendelen of je afmelden.
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7 Snelmenu
Deze hebben allemaal een snelmenu dat je opent door rechts te 

klikken, met opties zoals »Netwerkverbinding maken« bij de Verkenner 
en »Slaapstand, Afsluiten en Opnieuw opstarten« bij Aan/uit.

5 Linksboven
Bovenaan staan de »Meest gebruikte« programma’s en het laatst 

toegevoegde programma, »Recentelijk toegevoegd«.

8 Rechter deel
Aan de rechterkant van het startmenu staan weer de bekende te-

geltjes als uit Windows 8. Ze zijn in twee groepen georganiseerd: »Het 
leven in één oogopslag« en »Afspelen en verkennen«.

6 Linksonder
Onderaan is er een klein rijtje vaste knoppen voor een aantal cen-

trale functies: »Verkenner«, »Instellingen«, »Aan/uit« en »Alle apps«. 

Onderdelen

9 Betegelen
De eerste groep bevat de apps Agenda, Mail, browser Microsoft 

Edge en Foto's; de tweede Groove-muziek, Films en tv, Nieuws etc. 
Rechtsklik op een tegel om bijvoorbeeld de grootte aan te passen.

10 Nieuwe groepen
Je kunt heel makkelijk een nieuwe groep tegeltjes aanmaken 

door een bestaand tegeltje naar een lege plek te slepen. Dan verschijnt 
er automatisch een lege regel waar je de naam kunt in vullen.
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Extra's

12 Zoekveld
Het zoekveld uit het oude startmenu is weer terug, maar dan 

wel op de Taakbalk net onder het startmenu. Je hoeft het menu dus niet 
eerst te openen om te zoeken naar een programma of bestand. 

11 Het leeft!
Standaard zijn de tegeltjes »live«:  ze laten een wisselende in-

houd zien. In Nieuws verschijnt het laatste nieuws, in Foto’s de inhoud 
van je fotomap, in Weer het weerbericht etc.

13 Zoekopties
Typ een (gedeelte van een) zoekterm in en de relevante hits 

verschijnen meteen, de Apps bovenaan, vervolgens de hits in de Instel-
lingen en het Web.

14 Mijn spullen
Onderaan de lijst met hits vind je een extra optie: »Zoeken in 

mijn spullen«. Daarbij krijg je uitgebreidere resultaten met apps, instel-
lingen en documenten op je pc en op je OneDrive.

Met een rechtsklik op een app, bijvoorbeeld in de lijst »Meest ge-
bruikt« kun je hem aan Start vastmaken, aan de Taakbalk vastma-
ken of uit de lijst verwijderen. Bij sommige apps zijn er nog andere 
opties zoals »Als administrator uitvoeren« of »Installatie ongedaan 
maken«. Via het pijltje (»Jumplist weergeven«) rechts naast een 
programma in de lijst  krijgt je direct toegang tot bestanden die 
met dat programma te openen zijn.  

Via het pijltje rechts
van een app krijg je 
direct toegang tot de 
bijbehorende bestanden.

Extra menu-opties
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15 Omschakelen
Bij een hybride notebook of tablet schakelt de interface 

 automatisch om op het moment dat je het toetsenbord aansluit of 
loskoppelt.

16 Tip
Tot slot nog een tip: klik met de rechtermuisknop op het picto-

gram van het startmenu en je krijgt een compact startmenu met veel 
nuttige links die je in het normale startmenu niet aantreft. 

LIJST MET PROGRAMMA’S
De meest gebruikte programma’s onder 
elkaar. Het pijltje rechts achter een pro-
gramma bevat een lijst met de recent door 
dat programma geopende documenten. 

SNELLE TOEGANG
Snelle toegang tot »Verken-
ner«, »Instellingen«, »Aan/
uit« en »Alle apps«. 

TEGEL-INTERFACE
Toegang tot je programma’s via 
tegels die standaard, als het kan, 
een wisselende inhoud laten zien



BASIS

26 Windows 10  Verkenner

Wanneer je bestanden organiseert en beheert, kun je niet om 
de Verkenner heen. Sinds Windows 8 is de Verkenner uitgerust 
met het lint, dat door Microsoft ook in Office wordt gebruikt om 

functies te herbergen. Ga met ons mee op ontdekkingsreis en verken de 
Verkenner.
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Ten opzichte van Windows 8 is de Verkenner niet 
ingrijpend veranderd. Voor wie gewend was om met 
Windows 7 of zelfs met Vista te werken, is de nieuwe 
Verkenner wel even wennen. Fred Hubers

De Verkenner
van Windows 10

 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur 

30 minuten

 Programma
Verkenner

KOPIEERGRAFIEK
Als je een groot bestand kopieert of verplaatst met behulp van de 
Verkenner, zie je het gebruikelijke voortgangsbalkje. Ook zie je hier 
opties om de opdracht te onderbreken of te stoppen. Met een klik 
op »Meer details« worden de snelheid en de resterende tijd weer-
gegeven in een grafiekje.
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lia Verkenner verkennen
Je kunt de Verkenner op verschillende manieren oproepen: via het 
startmenu, via de lijst met systeemprogramma’s (rechter muisklik op de 
Windowsknop en via de taakbalk onderaan het scherm. Ten slotte kun je 
ook met de toetscombinatie [Windows] + [E] het programma starten.

In het venster dat nu verschijnt zie je een overzicht van de veelge-
bruikte mappen op je pc. In het linker menu (het navigatievenster) is 
dan de optie »Snelle toegang« geselecteerd. Klik je op »Deze pc«, 
dan zie je een overzicht van alle schijven in je pc. In het navigatieven-
ster staan verder de opties »Bureaublad«, »Downloads«, »Documenten«, 
»Afbeeldingen«, »OneDrive«, »Netwerk« en »Thuisgroep«. Een selectie 
van je persoonlijke mappen vind je onder »Deze pc«. De »Prullenbak«, het 
»Configuratiescherm« en de »Bibliotheken« en de rest van je persoonlijke 
mappen staan er niet meer standaard in. Om deze toch zichtbaar te maken, 
klik je met de rechter muisknop op een lege plek in het navigatievenster en 
selecteer je »Alle mappen weergeven« of »Bibliotheken weergeven« in 
het snelmenu.

Om de submappen van een map weer te geven in het navigatievenster 
dubbelklik je op de map. Wanneer je de adresbalk gebruikt of in de rechter 
helft van het venster van de ene map naar de andere gaat, ontdek je dat in 
het navigatievenster onderliggende mappen niet direct worden getoond. 
Deze compacte, statische weergave moet de overzichtelijkheid ten goede 
komen. Wanneer je echter gewend bent om mappen en bestanden te kopi-
eren en te verplaatsen door ze te verslepen, is dit helemaal niet zo prettig. 
Om terug te keren naar de oude ‘weergave’ klik je op een lege plek in het 
navigatievenster op de rechter muisknop en selecteer je in het snelmenu 
»Uitvouwen in huidige map«. Wanneer je later weer de compacte weer-
gave wilt gebruiken, schakel je deze optie op dezelfde manier weer uit.

De padweergave in de adresbalk
In de adresbalk bovenaan staat het pad naar de locatie van de geopende 
map of bibliotheek. Wanneer je op het pijltje rechts van een mapnaam 
klikt, zie je een uitvalmenu met daarin de namen van alle onderliggende 
mappen. Deze weergave zorgt ervoor dat je snel naar een submap navi-
geert. Door op de naam van een submap te klikken, ga je er direct naar 
toe.

Deze padweergave heeft als nadeel dat je niet ziet wat de fysieke 
locatie is van een map op de harde schijf. Dat is lastig, want als je een 
netwerkmap wilt openen heb je de volledige padnaam nodig. Om het 
complete pad te zien klik je in de adresbalk op een lege ruimte. Als je 
vervolgens ergens op klikt buiten de adresbalk, wordt de vorige weergave 
weer zichtbaar.

Het nieuwe lint
Als het lint verborgen is, zijn er diverse manieren om het op te door op 
[Ctrl] + [F1] te drukken, door een van de tabbladen »Start«, »Delen« 
of »Beeld« boven de adresbalk te selecteren, of aan de rechterkant van 
het Verkennervenster te klikken op het neerwaartse pijltje. Wil je het lint 
graag altijd in beeld hebben, dan klik je op het uitvalmenu boven het lint 
(»Werkbalk Snelle toegang aanpassen«) en haal je het vinkje weg bij 
»Lint minimaliseren«.

Het lint kan van gedaante veranderen wanneer je in de Verkenner iets 
anders selecteert. Het is met andere woorden contextgevoelig. Afhankelijk 
van het bestandstype, de map of de bibliotheek toont het lint bijvoorbeeld 
knoppen voor het branden van cd’s of dvd’s, het aanmaken van nieuwe 
mappen en bibliotheken, het delen met andere netwerkgebruikers en voor 
het afdrukken en e-mailen van bestanden.

Op het tabblad »Start« vind je standaardfuncties om je bestanden te 
beheren, zoals »Kopiëren«, »Plakken«, »Verwijderen«, »Naam wijzigen«, 
»Nieuwe map«, »Nieuw item«, »Eigenschappen« en »Alles selecteren«.

Het tabblad »Delen« biedt opties voor het afdrukken, versturen 
(»E-mail«) en het op schijf branden van bestanden. Bovendien vind je hier 
opties om bestanden en mappen te delen met andere netwerkgebruikers 
(de groep »Delen met«).

Over het tabblad »Beeld« lees je meer in de paragraaf ‘Weergave wijzi-
gen’ (hieronder).

Was je Windows 7 gewend, dan is het lint in de Verkenner nieuw voor je. Hier vind je alle bekende 
opties terug.

Als je »Deze pc« selecteert in het navigatievenster, wordt het lint een hulpstuk voor het 
onderhouden van de pc.

Het onderhouden van de harde schijf verloopt desgewenst ook via het lint.
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Selecteer je in de linker kolom een van de bibliotheken (zie hier-
voor de paragraaf ‘Bibliotheken’), dan verschijnt het onderdeel 
»Hulpprogramma’s voor bibliotheken« met daaronder het tabblad 
»Beheren«. Hiermee kun je je bibliotheken beheren, dankzij opties als 
»Opslaglocatie instellen« (de standaardopslaglocatie aangeven voor de 
bibliotheek) en »Instellingen herstellen« (het herstellen van standaard-
waarden voor de bibliotheek). Voor de bibliotheek »Muziek« krijg je er ook 
de »Opties voor muziek« bij, zoals »Afspelen« en »Aan afspeellijst toevoe-
gen«. Bij de »Afbeeldingen«-bibliotheek verschijnen de »Hulpprogramma’s 
voor afbeeldingen«, zoals »Diavoorstelling« voor het maken van een 
diashow en »Linksom draaien« om een afbeelding een kwartslag naar 
links te roteren. Selecteer je de »Video’s«-bibliotheek dan krijg je er als ex-
traatje de »Opties voor video« bij. Deze zijn hetzelfde als de »Opties voor 
muziek«. 

Als je »Deze pc« selecteert in het navigatievenster wordt het lint een 
hulpstuk voor het onderhouden van de pc. Je krijgt functies voor het com-
municeren met extra schijven (»Media openen«, »Netwerkverbinding ma-
ken«) en je krijgt directe links naar het instellingenvenster (»Instellingen 
openen«) en de »Systeemeigenschappen« van de pc. Ook kun je hier pro-
gramma’s deïnstalleren (»Een programma verwijderen of wijzigen«).

Selecteer je een schijf van je »Computer«, dan krijg je op het tabblad 
»Hulpprogramma’s voor stations« toegang tot functies waarmee je de 
betreffende schijf kunt onderhouden, zoals »Optimaliseren«, »Opruimen« 
(schijfopruiming) en »Formatteren«. 

Weergave wijzigen
De knop »Weergave wijzigen«, die in Windows 7 rechts boven aan het 
Verkennervenster te vinden was, verdween toen Windows 8 zijn intrede 
deed. Met deze knop kon je snel wisselen tussen bijvoorbeeld een gede-
tailleerde weergave van de mapinhoud of een weergave met grote picto-
grammen. In Windows 10 doe je dit met twee knoppen rechts onder aan 
het Verkennervenster: één voor een weergave met bestandsdetails en 
één voor een weergave met grote pictogrammen. Meer mogelijkheden 
om de mapweergave te wijzigen vind je op het tabblad »Beeld« in het 
lint. In de groep »Indeling« vind je naast de twee genoemde weergaven 
ook knoppen voor »Extra grote pictogrammen«, »Normale pictogram-
men«, »Kleine pictogrammen« en »Lijst«. 

In de standaardinstelling blijven verborgen mappen en bestan-
den onzichtbaar in de Verkenner. Om ze zichtbaar te maken vink je 

»Verborgen items« in de groep »Weergeven/verbergen« aan. Met 
»Bestandsnaamextensies« tover je de bestandsextensie op het scherm, 
zodat bijvoorbeeld het onderscheid tussen verschillende formaten af-
beeldingen (jpg, bmp, et cetera) duidelijk wordt.

In de groep »Huidige weergave« is »Alle kolommen passend ma-
ken« een heel handige functie. Hiermee pas je in een keer de breedte 
van de bestandskolommen zo aan dat de inhoud goed te lezen is. Met 
»Kolommen toevoegen« voeg je kolommen met andere bestandsei-
genschappen toe aan het venster. Voor een map met mp3-bestanden 
zijn kenmerken zoals  »Afspeelduur« en »Bitsnelheid« bijvoorbeeld erg 
handig. Je kunt deze kenmerken aanvinken na een klik op »Kolommen 
kiezen...«.

In de groep »Deelvensters« kun je kiezen voor »Voorbeeldvenster« (zie 
hieronder) of »Detailvenster«. In het laatste geval zie je allerlei eigen-
schappen over het geselecteerde bestand keurig in een overzicht. Klik je 
nogmaals op »Detailvenster« dan verdwijnt het overzichtje weer.

Voorbeeldvenster
De knop »Voorbeeldvenster« is in de Windows 10 Verkenner niet meer aanwe-
zig. Je kunt het handige voorbeeldvenster nu aan- of uitzetten door in het lint 
op het tabblad »Beeld« de optie »Voorbeeldvenster« te selecteren. Met het 
voorbeeldvenster kun je een voorbeeld oproepen van een foto, document, 
film, muziekalbum, et cetera.

In het voorbeeldvenster kun je vrijwel iedere bewerking toepassen op een 
bestand. Je kunt onder meer muziek- en filmbestanden direct vanuit het voor-
beeldvenster afspelen en tekst rechtstreeks kopiëren uit Worddocumenten.

Natuurlijk kun je ook nog steeds met de rechter muisknop een aantal functies oproepen.

Altijd handig: je kunt van mp3-bestanden direct de lengte en de bitrate laten weergeven in de 
Verkenner.

Met het voorbeeldvenster kun je de inhoud van documenten al direct bekijken wanneer je ze 
selecteert.
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Snelle toegang
Door de grote hoeveelheid gegevens die je tegenwoordig op een pc kunt 
opslaan, is het soms lastig om het overzicht te bewaren. Vandaar dat je 
reeds in Vista »Favoriete koppelingen« kon maken, waarmee je snel toe-
gang kreeg tot vaak gebruikte mappen. In Windows 10 is dat nog steeds 
mogelijk. Onder de verzamelnaam »Snelle toegang« staan hier standaard 
de snelkoppelingen »Bureaublad«, »Downloads«, »Documenten« en 
»Afbeeldingen«. Deze lijst kun je naar believen uitbreiden. Klik op een map 
in het rechter venster van de Verkenner en klik op »Aan Snelle toegang 
vastmaken«. Wanneer je een koppeling wilt verwijderen uit de lijst, klik je 
er met de rechter muisknop op en kies je in het menu voor »Van Snelle
toegang losmaken«. Dezelfde optie heet op andere plekken »Uit Snelle 
toegang verwijderen«. 

OneDrive
De clouddienst OneDrive is volledig geïntegreerd met Windows 10. De 
bestanden die je bewaart op de online opslag van Microsoft zijn direct be-
reikbaar vanuit de Verkenner. Het is ook mogelijk om vanuit de Verkenner 
bestanden te uploaden naar OneDrive, door ze te kopiëren of te verplaatsen 
naar de OneDrivemap in de Verkenner. De OneDrivemap verschijnt automa-
tisch in je Verkenner als je bij de eerste keer dat je Windows 10 gebruikt aan-
geeft dat je OneDrive wilt gebruiken. Je kunt OneDrive ook later toevoegen, 
door te klikken op »OneDrive« in het Startmenu.

Bibliotheken
In Windows 10 zijn de bibliotheken niet meer standaard zichtbaar in het 
navigatievenster. Je brengt ze echter eenvoudig terug door met de rechter 
muisknop te klikken op een lege plek in het navigatievenster en een vinkje 
te plaatsen voor »Bibliotheken weergeven« in het snelmenu.

Net als in Windows 7 en 8 worden bestanden en mappen bij elkaar 
gezet in virtuele mappen. Ze zien er in de Verkenner uit als normale map-
pen, maar de bestanden staan niet opgeslagen in de bibliotheek zelf. Ze 
bevinden zich gewoon op hun oorspronkelijke locatie, zoals een map op 
de harde schijf, of op een usb-stick of een externe harde schijf.

Dankzij bibliotheken kun je alle bestanden van hetzelfde soort bij el-
kaar verzamelen zonder ze daadwerkelijk in één map onder te brengen. 
Standaard zijn er vijf bibliotheken: »Afbeeldingen«, »Camera-album«, 
»Documenten«, »Muziek« en »Video’s«. Je kunt zelf nieuwe bibliotheken 
maken en mappen toevoegen.

In de bibliotheek »Afbeeldingen« bevindt zich standaard alleen de map 
»Afbeeldingen« (met daarin de map »Camera-album«). Je kunt hier zelf an-
dere mappen met plaatjes aan toevoegen. De vier andere bibliotheekmap-
pen zijn op dezelfde manier opgebouwd.

Nieuwe bibliotheek maken
Om zelf een nieuwe bibliotheek aan te maken, klik je op »Bibliotheken« 
in het navigatievenster. Ga daarna in het lint naar het tabblad »Start« 
en naar de groep »Nieuw«. Klik vervolgens op »Nieuw item« en op 
»Bibliotheek«. . Je kunt ook met de rechter muisknop klikken op 
»Bibliotheken« in het navigatievenster en in het snelmenu kiezen voor 

»Nieuw« en »Bibliotheek«. Vervang de naam »Nieuwe bibliotheek« door 
een zelfgekozen naam. Na een dubbelklik op de nieuwe naam kun je map-
pen toevoegen door te klikken op »Een map opnemen«. 

Als je meer mappen aan de bibliotheek wilt toevoegen klik je in het 
navigatievenster met de rechter muisknop op de nieuwe bibliotheek 
en kies je »Eigenschappen«. In het »Eigenschappen«-venster klik je op 
»Toevoegen...«. Daarna selecteer je de map die je aan de bibliotheek wilt 
toevoegen en kies je »Map opnemen«. Sluit het »Eigenschappen«-venster 
met »OK«.

Wanneer je een map uit de bibliotheek wilt verwijderen klik je met de 
rechter muisknop op de betreffende map in het navigatievenster en kies 
je »Locatie uit bibliotheek verwijderen«. Op deze wijze verwijder je al-
leen de verwijzing naar de map uit de bibliotheek. De map blijft gewoon 
op zijn oorspronkelijke locatie staan. Verwijder je daarentegen een map 
of bestand rechtstreeks vanuit de Verkenner (bijvoorbeeld door er rechts 
op te klikken en »Verwijderen« te kiezen) dan verdwijnt deze naar de 
»Prullenbak«. Is dit een vergissing, dan kun je de map natuurlijk nog terug-
halen uit de prullenbak.

Wanneer je een bestand naar een (andere) bibliotheek verplaatst, komt 
dat automatisch terecht in de map die geldt als standaardlocatie. Om een 
andere standaardlocatie op te geven, klik je in het navigatievenster met 
de rechter muisknop op een bibliotheek en kies je »Eigenschappen«. Bij 
de »Bibliotheeklocaties« klik je met de rechter muisknop op de map die je 
als standaardlocatie wilt instellen en kies je »Instellen als standaardop-
slaglocatie«. In dit snelmenu staat overigens ook »Omhoog«, waarmee je 
een map hoger in de lijst zet. Dat is uitermate handig als je zoekt in biblio-
theken met heel veel mappen en bestanden.  

In het venster »Eigenschappen van Afbeeldingen« voeg je mappen toe of verwijder je ze uit de 
bibliotheek »Afbeeldingen«.

OOK GEWOON MET HET TOETSENBORD
Alle opties in het lint kun je ook met het toetsenbord oproepen. Als je 
op [Alt] drukt verschijnt er bij elke menuoptie een letter (een ‘hotkey’). 
Door deze letter te typen op je toetsenbord selecteer je de functie.

Het lint verandert van 
 gedaante als je iets anders in 

de Verkenner selecteert
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Virtuele bureaubladen
Gebruikers van Mac en Linux kennen deze functie al langer, maar voor 
Windows is hij gloednieuw: virtuele bureaubladen. Met deze functie 
groepeer je programmavensters die bij elkaar horen en kun je gemakkelijk 
wisselen tussen verschillende taken. Eric Dingemanse

Je bent vaak met meerdere zaken tegelijk bezig. Zo ben je 
een brief aan het schrijven in Word waarvoor je onderzoek 
aan het doen bent op internet, heb je tegelijk een mailpro-

gramma geopend om je correspondentie bij te houden, maak 
je een planning in de agenda en word je net op dat moment in 
Skype gebeld door je geëmigreerde achterneef. Met al die ge-
opende vensters wordt je bureaublad al snel onoverzichtelijk. 

Eigenlijk wil je alle apps die bij elkaar horen graag groeperen.
Zo gaan we in dit voorbeeld Word en de browser groeperen, 
want die programma’s heb je nodig voor je schrijfwerk. Je wilt 
daarnaast je mailprogramma, contactpersonen en agenda 
groeperen, want die heb je nodig voor je correspondentie. Tot 
slot wil je Skype als los venster hebben. Met virtuele bureaubla-
den is dit erg gemakkelijk.

Nieuw bureaublad aanmaken

1 Overzicht weergeven
Om het overzicht van je verschillende bureaubladen weer te ge-

ven, klik je op het pictogram »Taakweergave«. Je kunt ook de toets-
combinatie [Windows] + [Tab] gebruiken.

2 Nieuwe bureaubladen aanmaken
De eerste keer heb je nog maar één bureaublad. Je maakt nieuwe 

met de optie »Nieuw bureaublad« rechtsonder. In het overzicht zie je 
ook de verschillende programma’s op de bureaubladen.

3 Wisselen van bureaublad
Klik op een van de bureaubladen om deze te openen. Wanneer je 

een nieuwe opent, lijken al je programma’s verdwenen. Geen nood, 
deze staan nog op je oorspronkelijke bureaublad.

4 Programma’s verplaatsen
Je kunt programma’s verplaatsen van het ene bureaublad naar het 

andere. Open het overzicht (zie stap 1) en versleep de mini-weergave 
van het venster naar het gewenste bureaublad.
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5 Instellingen aanpassen
Klik op »Start«, »Instellingen«, »Systeem« en »Multitasking«. Hier 

staan instellingen voor »Virtuele bureaubladen«. Je bepaalt hier hoe de 
taakbalk en [Alt] + [Tab] reageren.

6 Bureaublad sluiten
Aangemaakte bureaubladen blijven bestaan, ook na een herstart. 

Om ze te sluiten, klik je in het overzicht op het kruisje. De programma’s 
en vensters worden dan verplaatst naar een ander bureaublad.

Instellingen aanpassen

MEER BUREAUBLADEN
Je maakt zoveel bureaubladen als je 
nodig hebt. Met de knop »+ Nieuw 
bureaublad« verschijnt er een 
nieuw bureaublad in het rijtje.

GROEPEER PROGRAMMA’S
Groepeer programma’s die bij elkaar horen 
op één bureaublad. Je kunt deze pro-
gramma’s nu tegelijk naar de voorgrond 
halen door het betreffende bureaublad te 
openen.

OVERZICHT
Je ziet in het overzicht niet alleen de 
bureaubladen die je hebt aangemaakt, 
maar ook miniaturen van de geopende 
programma’s.

SNELLER MET SNELTOETSEN
Een bureaublad toevoegen gaat sneller met 
[Windows] + [Ctrl] + [D]. Gebruik [Windows] 
+ [Ctrl] + [ of ] om naar het vorige of vol-
gende bureaublad te wisselen. Met [Windows] 
+ [Tab] verschijnt een overzicht van alle bureau-
bladen en met [Windows] + [Ctrl] + [F4] sluit je 
het huidige bureaublad.
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Omgaan met taakbeheer
Het taakbeheer is voor elke Windowsgebruiker een erg belangrijk onderdeel van 
het besturingssysteem. Je sluit er programma’s mee af die vast zijn gelopen, je 
ziet welke processen er actief zijn en hoeveel systeembronnen ze gebruiken.

Piet-Jan Lentjes

Wanneer een programma niet meer reageert, wordt 
het tijd om het taakbeheer in te schakelen. Je kunt 
dan het programma dat voor problemen zorgt 

beëindigen en doorgaan met je werk. Er zitten echter meer 
handige opties in het taakbeheervenster. Op het tabblad 
»Prestaties« zie je bijvoorbeeld welk programma op dit 
moment de meeste processorkracht gebruikt en krijg je infor-
matie over je netwerk. Met een klik op »App-geschiedenis« 

zie je een overzicht van de door jou gebruikte apps en op 
»Gebruikers« staat elke aangemelde gebruiker. 

In het taakbeheer vind je ook het tabblad »Opstarten«. 
Hier staan alle programma’s of apps die worden opgestart 
wanneer je de pc aanzet. Je kunt op dit tabblad deze pro-
gramma’s ook uitschakelen. Het programma blijft dan wel 
op de pc beschikbaar, maar zal dan niet meer automatisch 
worden gestart. 

Taakbeheer starten en processen beheren

1 Starten 
Je start het taakbeheer door op de toetsencombinatie 

[Ctrl]+[Alt]+[Delete] te drukken en op »Taakbeheer« te klikken. Je kunt 
ook op [Ctrl]+[Shift]+[Esc] drukken om het taakbeheer meteen te openen.

2 Meer details 
Wanneer je het taakbeheervenster voor de eerste keer opent, zie je 

alleen een overzicht met alle actieve processen. Klik op de knop »Meer 
details« om de rest van de gegevens te zien.

3 Processen 
Op het tabblad »Processen« zie je een lijst van actieve toepassin-

gen, achtergrondprocessen en processen van Windows. Selecteer het 
proces dat je wilt afsluiten in de lijst.

4 Proces beëindigen 
Wanneer je het geselecteerde proces wilt stoppen klik je op de 

knop »Beëindigen«. Het programma wordt vrijwel meteen afgesloten 
en verdwijnt uit de lijst.
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1 Programma selecteren
Open het tabblad »Opstarten«. Hier staan alle programma’s die au-

tomatisch worden gestart met Windows 10. Selecteer het programma 
dat je wilt uitschakelen.

2 Uitschakelen
Wanneer je het programma hebt geselecteerd, klik je rechtsonder 

op de knop »Uitschakelen«. Het programma blijft op de pc beschik-
baar, maar zal niet meer automatisch worden gestart.

Programma’s niet automatisch laten starten

PROCESSEN
Op dit tabblad staan alle actieve 
toepassingen, achtergrondproces-
sen en processen van Windows.

PRESTATIES
Hier vind je verschil-
lende grafieken die de 
belasting van de on-
derdelen »Processor«, 
»Geheugen«, »Schijf« en 
»Ethernet« laten zien.

APP-GESCHIEDENIS
Hier krijg je een historisch overzicht van de 
door jou gebruikte apps. Je ziet hoeveel 
processortijd ze in beslag hebben genomen 
en hoeveel netwerkactiviteit er is geweest.

»Geheugen«, »Schijf« en 

OPSTARTEN
Dit tabblad laat zien welke 
apps of programma’s er 
worden opgestart wan-
neer je de pc aanzet.

door jou gebruikte apps. Je ziet hoeveel 
processortijd ze in beslag hebben genomen 
en hoeveel netwerkactiviteit er is geweest.

GEBRUIKERS
Hier vind je van elke 
aangemelde gebruiker 
de invloed op de sys-
teemprestaties. 

DETAILS
Het tabblad »De-
tails« laat meer 
informatie over alle 
processen zien.

SERVICES
Op dit tabblad 
staat de status van 
elke Windows-
service.
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Snelle acties
Sommige opties wil je snel aan en uit kunnen zetten zonder dat je ze eerst 
moet opzoeken in de instellingen. Windows 10 heeft daarvoor het zogeheten 
actiecentrum. Daar komen bovendien belangrijke meldingen binnen.   Herman Heringa

Je hebt een lange treinreis voor de boeg en wilt je tijd 
efficiënt besteden door op je laptop aan de slag te 
gaan. Aangezien je lang zonder stroom zult zitten, is het 

handig om zuinig met de energie van je accu om te gaan en 
dus de batterijbesparing in te schakelen. Daarvoor hoef je 

niet diep de instellingen in te duiken. Je gaat snel naar het 
actiecentrum van Windows 10 en klikt op de tegel »Batterij-
besparing«. Op dezelfde manier kun je bijvoorbeeld ook snel 
de tabletmodus, de locatieservices of de vliegtuigstand acti-
veren. En je krijgt er meldingen binnen.

Actiecentrum

1  Actiecentrum openen
Je opent het actiecentrum via het tekstballonicoontje op de taak-

balk. Vanuit de meldingen bovenaan kun je naar de bijbehorende app. 
Onderaan zie je standaard vier tegels voor acties.

2 Snelmenu
Als je op »Uitvouwen« klikt, verschijnen er nog een paar extra 

 tegels. Door met de rechtermuisknop op een tegel te klikken, ga je 
naar de bijbehorende instellingen. 

3 Instelling en
In de instellingen bepaal je welke vier tegels te zien zijn in het 

actiecentrum. Ga daarvoor naar »Systeem« en dan »Meldingen en 
acties«. Eventueel kun je meldingen uitzetten.

4 Tabletmodus
Klik je op »Tabletmodus«, dan wordt de interface helemaal ge-

optimaliseerd voor tablets en touchscreens en krijg je dus het bekende 
startscherm met tegels voor je neus.
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7 Alle instellingen 
De tegel »Alle instellingen« brengt je bij het instellingenvenster. 

Als je dat al open hebt staan, ga je naar de laatst bekeken opties. 
 Anders wordt het overzicht geopend.

5 Batterijbesparing 
Met een klik op »Batterijbesparing« schakel je de batterijbesparing 

in. Dan worden er minder processen op de achtergrond uitgevoerd, 
zodat je langer met je acculading kunt werken.

8 VPN 
Via »VPN« zet je snel een beveiligde netwerkverbinding op, 

 bijvoorbeeld met een bedrijfsnetwerk. Je moet alleen een keer het 
serveradres en de accountgegevens invoeren.

6 Apparaten aansluiten 
Bij de actie »Apparaten aansluiten« zoekt de computer naar rand-

apparatuur voor beeld of geluid met een Bluetooth- of wifi-verbinding. 
Andere apparaten vereisen een extra stap.

9 Locatie 
Standaard weten apps waar jij je ongeveer bevindt. Zo kun je altijd 

het lokale weerbericht te zien krijgen. Door op »Locatie« te klikken kun 
je dit uitzetten.

10 Vliegtuigstand 
De optie om alle draadloze communicatie uit te schakelen heet 

nog steeds »Vliegtuigstand«, al is inmiddels bekend dat vliegtuigtech-
niek geen last heeft van de signalen.
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Instellingen aanpassen
Lang was het Configuratiescherm dé plek waar je alles kon 
instellen wat je wilde. Het lijkt erop dat Microsoft dit venster in 
Windows 10 geleidelijk met pensioen wil sturen; de opvolger 
heeft met Instellingen een meer sprekende naam.  Marcel van der Meer

In oudere versies van Windows ging je altijd naar het 
Configuratiescherm om een nieuwe gebruiker aan te 
maken, de achtergrond te wijzigen of de resolutie van het 

beeldscherm aan te passen. In Windows 8 kwam er met de Pc
instellingen al een concurrent bij en met Windows 10 lijkt die 

nog meer functies van het Configuratiescherm af te snoepen. 
De huidige benaming luidt gewoon Instellingen. Hier vind 
je vrijwel alle functies die je eerst in het Configuratiescherm 
zag. Daarnaast word je steeds vaker doorverwezen naar de 
Instellingen. We nemen de nieuweling onder de loep. 

TERUG NAAR AF 
Als je op het tandwieltje drukt, ga je altijd 
terug naar dit beginscherm met negen 
items – waar je uiteindelijk ook bent aan
beland in de Instellingen.  

PERSOONLIJK
Je kunt zelf bepalen 
hoe je bureaublad 
eruit komt te zien. 
Ook kleuren en het 
vergrendelingsscherm 
zijn naar je eigen 
smaak aan te passen. 

VEILIGHEID 
Windowsupdates, activering, backup 
en systeemherstel, al deze tools vind je 
hier. Daarmee houd je je pc uptodate 
en je bestanden veilig. 

FUNCTIE ZOEKEN 
Weet je niet precies waar je een 
functie moet zoeken, maar ken je 
wel de naam? Typ het dan in de 
zoekbalk in en je wordt er meteen 
naartoe geleid. 
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1 Instellingen openen  
Het programma »Instellingen« vind je door op de startknop te klik

ken en drie regels naar boven te gaan. Je kunt ook instellingen in de 
zoekbalk intypen en het verschijnt bovenaan.  

2 Alle programma's 
Bij »Apps & features« zie je alle programma's in een overzicht ver

meld. Je kunt de apps sorteren op grootte, naam of installatiedatum. 
Ook kun je ze per schijf laten weergeven. 

Systeem

3 Slaap pc, slaap  
Het energiebeheer is vooral nuttig bij een laptop of ander mobiel 

apparaat. Je kunt instellen wanneer het scherm uit moet gaan en wan
neer het hele apparaat in de slaapstand moet. 

4 Harde schijven  
Hoeveel vrije ruimte er nog beschikbaar is en hoe die is verdeeld 

over de verschillende schijven zie je bij  »Opslag«. Je kunt hier ook 
instellen waar je wat wilt hebben staan. 

5 Openen met... 
Onder »Standaardapps« stel je in welk programma moet worden 

gebruikt om een bepaald bestand (document, foto of muzieknummer) 
te openen. Je wijzigt dit door erop te klikken. 

6 Systeeminformatie  
Wat voor processor draait er in mijn computer? Hoeveel werk

geheugen? Welke naam heeft mijn pc precies? Dat wordt in een oog
opslag duidelijk. Maar er staat nog meer informatie.  
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Apparaten

2 Overige hardware 
Naast een printer of scanner is er nog meer hardware op een com

puter aangesloten, zoals je muis, toetsenbord en monitor. Deze staan 
allemaal onder »Verbonden apparaten«. 

1 Join the club! 
Een nieuwe printer of scanner  kun je in dit venster toevoegen. 

Ook zie je degene die al zijn geïnstalleerd. Vaak zal Windows overigens 
nieuwe hardware automatisch herkennen. 

3 Foutloos 
Een typfoutje is snel gemaakt, zeker als je snel typt. Windows kan 

de tekst meteen controleren terwijl je typt, zodat je misschien niet 
eens door hebt dat je ernaast zat. 

4 Doe het zelf
Bij »Automatisch afspelen« kun je een bepaalde actie vastleggen 

voor een usbstick of geheugenkaart dat je insteekt. Zo kun je kiezen 
dat in dat geval de Verkenner moet worden geopend.

5 Meer muizen 
Naast deze functies voor de muis staan er ook enkele onder 

 »Toegankelijkheid«. Met »Extra muisopties« ga je weer naar het 
 Configuratiescherm waar alle functies bij elkaar staan. 

Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn veel functies uit de Instellingen en 
het Configuratiescherm dubbel.  Daarnaast vind je onder de Instel
lingen af en toe koppelingen die naar het Configuratiescherm leiden 
en omgekeerd.  Microsoft zelf blijkt nog niet zo goed te weten wat 
het met deze features aan moet. We verwachten dat het Configuratie
scherm op de lange termijn helemaal verdwijnt. 

Veel van hetzelf de 

Veel functies uit de 
Instellingen en het 
Configuratiescherm 
zijn dubbel. 
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1 Bont venster 
De standaard accentkleur van Windows 10 is blauw. Maar als dat je 

niet aanspreekt, kun je makkelijk en snel een andere kleur inpassen die 
beter bij je past. Er is keus genoeg. 

2 Opstaan 
Het vergrendelingsscherm zie je als je de pc uit de slaapstand 

haalt. Dit werkt op dezelfde manier als bij de achtergrond; alleen kun je 
hier geen vaste kleur kiezen. 

Persoonlijke instellingen 

KIES EEN AFBEELDING 
De afbeeldingen die je in eerste 
instantie ziet, zitten standaard in 
Windows. Om bijvoorbeeld een 
leuke vakantiefoto of een foto van 
je (klein)kinderen toe te voegen, 
klik je op de knop »Bladeren«.  

BUREAUBLADACHTERGROND
Als achtergrond kun je een afbeelding, kleur  of 
een eigen foto instellen. Ook een diavoorstelling is 
mogelijk. Hierbij selecteer je een map met foto’s en 
stel je in om de hoeveel tijd een andere foto op de 
achtergrond komt te staan. 

WEERGAVE
In dit uitvalmenu  stel je in of de foto geheel over het 
scherm komt te staan, gespreid of naast elkaar. Je 
kunt ook zelf een weergave aanpassen. 

HET RESULTAAT 
In het voorbeeld bovenin zie je in het 
klein een venster en het startmenu; 
daarmee zie je hoe je nieuwe bureau
blad er uiteindelijk uit komt te zien. 
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1 Bij de tijd 
Zoals Windows al aangeeft, worden updates au tomatisch geïnstal

leerd zodat je computer altijd helemaal bij is. Desondanks kun je met 
de knop ook handmatig naar updates zoeken. 

2 Meer updates 
Klik je op »Geavanceerde opties«, dan kun je onder meer instellen 

nog meer updates te ontvangen, een melding krijgen om te herstarten 
en de geschiedenis van updates bekijken. 

Bijwerken en beveiliging 

3 Legaal systeem  
Onder »Activering« staat de editie en kun je de versie activeren. 

Klik je op »Productcode wijzigen«, dan kun je een andere code invoe
ren. Windows is dan officieel geregistreerd. 

4 Achter de hand 
Een backup van je systeem is altijd raadzaam. Daarmee voorkom 

je dat je al je gegevens kwijt raakt. Hier voeg je een station toe, maak je 
een backup en zet je er een terug. 

5 Fabrieksinstellingen
Klik op »Aan de slag« en het systeem wordt gereset. Daarbij kun 

je ervoor kiezen om je persoonlijke bestanden te behouden. Met »Nu 
opnieuw opstarten« herstart het systeem meteen. 

6 Antivirus 
Windows Defender is de naam van de eigen virusscanner die stan

daard in Windows zit. Deze is ook meteen al geactiveerd. Je kunt map
pen en bestanden ook van scannen uitsluiten. 
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1 Do you speak..? 
Tijdens de installatie heb je vermoedelijk Nederlands als taal en 

Neder land als regio ingesteld. Je kunt dit ook aanpassen, als je bijvoor
beeld het aanbod van een buitenlandse Windows Store wilt zien. 

2 Sorry? Wie bitte? 
Nederlands wordt als spraak helaas (nog) niet ondersteund. Je 

kunt dus geen tekst laten voorlezen. Hiervoor zou je als standaardtaal 
bijvoorbeeld Engels of Duits moeten instellen. 

HOE NOTEREN? 
Er zijn meerdere manieren om de tijd 
en datum lang of kort te laten weer
geven, bijvoorbeeld met een of twee 
cijfers voor de dag, maand of jaar. Ook 
kun je de week laten beginnen op een 
dag die voor jou het handigst is. 

MEER VAN HETZELFDE
De twee regels hieronder sturen je terug naar het 
oude Configuratiescherm met de equivalente instel
lingen voor de datum, tijd en taal. 

DAG EN TIJD 
De datum en tijd(zone) stel je in prin
cipe al in tijdens de installatie. Als de 
optie »Tijd automatisch instellen« is 
geactiveerd, houdt Windows deze 
gegevens voor je bij. Met het knopje 
»Automatisch aanpassen aan zomer/
wintertijd«  hoef je in de loop van het 
jaar ook niet de klok een uurtje voor 
of achteruit te zetten.  

Tijd en taal

DRIE OPTIES 
Onder het item »Tijd en taal« kun je de datum in
stellen, verder de tijd, regio, taal en de spraak. Deze 
laatste is echter niet voor alle talen beschikbaar.   
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1 Draadloos  
Als je met een draadloze verbinding op internet zit, zie je de optie 

»Wi-Fi«. Hier zie je alle netwerken die je computer kent. Ook kun je de 
bijbehorende instellingen beheren.  

2 Bundel bekijken   
Onder »Dataverbruik« zie je hoeveel data via de verschillende 

netwerkpoorten is gestuurd – handig als je aan een bundel vast zit. Het 
verbruik wordt getoond over 30 dagen. 

Netwerk en internet 

Accounts

3 Wie ben je?   
Bij »Uw account« staat het account vermeld waarmee op dat mo

ment is aangemeld. Je past de profielfoto aan door op »Bladeren« te 
klikken. Met de knop »Camera« maak je een selfie.  

4 Meer gebruikers  
Gebruiken je partner en kinderen ook de pc, dan kun je ze met een 

eigen Microsoftaccount snel toevoegen. Maar je kunt ook vrienden of 
collega’s op je computer laten werken. 

5 Bescherm jezelf !  
Onder »Privacy« kun je inperken wat Microsoft over je te weten 

komt – wel zo veilig. Onder »Radio's« verstaat Windows overigens 
geen radiozenders, maar draadloze verbindingen.   

Privacy is tegenwoordig een hot item in computerland. Grote bedrij
ven als Facebook, Apple, Google en ook Microsoft bouwen allemaal 
functies in hun producten in waarmee het gebruik makkelijker wordt. 
Maar op die manier komen ze ook veel over je te weten. En blijven 
die gegevens binnen de muren van het bedrijf? Onder de opties voor 
privacy geef je apps toestemming om bepaalde functies wel of niet 
te gebruiken. Als je zeker weet iets niet nodig te hebben, kun je die 
 functie het best uitzetten. Daarmee wordt de kans kleiner dat gege
vens over jou zomaar bij derden bekend worden. 

Privacy 
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Het Configuratiescherm
Voor veel gebruikers is het Configuratiescherm een onoverzichtelijke centrale met 
onbekende mogelijkheden voor instellingen. De verzameling opties heeft echter 
enorm veel te bieden en we lichten hier de nuttigste nader toe.  Jos Heijmans

Of je nou een andere achtergrond op je bureaublad 
wilt, een ander geluid voor een nieuwe e-mail, de 
computer eerder in stand-by wilt laten gaan of een 

gebruiker wilt toevoegen: je kunt het allemaal aanpassen in 
het Configuratiescherm. Maar er is nog meer mogelijk, zoals 
het formatteren van een harde schijf of het instellen van 

back-ups. Met zoveel functies wordt het Configuratiescherm 
snel onoverzichtelijk. Sommige opties zul je niet snel nodig 
hebben, maar als je enkele weet te vinden, wordt het dage-
lijkse werk met Windows 10 een stuk prettiger. We bekijken 
het bedieningspaneel voor de machinekamer van je pc nader 
en bespreken de nuttigste opties. 

VOLGORDE 
De opties staan van links 
naar rechts alfabetisch 
weergegeven. 

ALLES IN BEELD
Stel je als weergave »Kleine 
pictogrammen« in, dan zie je 
alle opties in beeld. 

WAAR? 
Als je een optie niet zo snel kunt 
vinden, kun je er via het zoekveld 
naar zoeken. 

MACHINEKAMER
Je bereikt het Configuratie-
scherm door de term in het 
zoekveld te typen.

BASIS
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De muis instellen

2 Scrollen 
Heb je een muis met scrolwiel, dan stel je onder het tabblad  

»Bladerwieltje« in hoeveel regels je verticaal verschuift. Voor horizon-
taal verschuiven stel je het aantal tekens in. 

1 Sneller of langzamer 
Gaat de muisaanwijzer niet snel genoeg? Onder »Configuratie-

scherm« en »Muis« kun je via het tabblad »Opties voor de aanwijzer« 
bij »Beweging« de snelheid via een schuifbalkje instellen.

1 Datum & tijd 
Bij »Land/regio« pas je bij »Datum- en tijdnotaties« aan hoe de 

datum en tijd weergegeven worden. Bij het veld »Voorbeelden« zie je 
het resultaat. Klik daarna op »Toepassen«. 

2 Getallen & valuta 
Klik je op de knop »Meer instellingen« rechtsonder, dan zie je 

mogelijkheden voor de aanduiding van getallen en valuta. Standaard 
is bij de laatste het euroteken ingesteld. 

1 Ander plaatje 
Onder »Persoonlijke instellingen« kun je een afbeelding van een 

fraai landschap of bloemen als achtergrond instellen. Ook bepaal je in 
dit veld het contrast. 

2 Meer achtergronden 
Klik je op de link »Meer thema’s van internet downloaden«, dan 

vind je nog veel meer afbeeldingen, variërend van stranden, kunst of 
auto’s – elk met een eigen vensterkleur. 

Bureaubladachtergrond vervangen 

Landinstellingen 
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Printers instellen 

2 Voorkeursinstellingen 
Via de »Voorkeursinstellingen« kun je onder meer de afdrukstand 

instellen, of er dubbelzijdig moet worden geprint en verder de kwali-
teit, kleur en het soort papier. 

1 Eigenschappen-venster  
Onder »Apparaten en printers« zie je alle geïnstalleerde printers 

staan. Selecteer je een printer en klik je op »Eigenschappen van prin-
ter«, dan open je het venster met de eigenschappen. 

1 Mooi beeld 
Via »Beeldscherm/Resolutie aanpassen« stel je de resolutie van het 

beeld in. De ideale waarde voor het scherm wordt in het uitvalmenu 
met vette letters aanbevolen. 

2 Kleiner of groter  
Vind je de letters te klein of eerder te groot, dan kun je via de link 

»Tekst en andere items groter of kleiner maken« de letters en picto-
grammen van menu’s of vensters aanpassen.

1 The boss 
Onder »Gebruikersaccounts« ben je administrator als je de enige 

gebruiker bent en heb je alle rechten. Met een lokaal account kun je de 
accountnaam en het wachtwoord wijzigen. 

2 Gastaccount 
Via »Een ander account beheren« kun je het accounttype wijzigen 

en een account verwijderen of toevoegen. Het gastaccount is handig 
als snel iemand van je pc gebruik wil maken. 

Iedere gebruiker zijn eigen account

Kies de juiste resolutie
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Bestanden opslaan en 
delen met OneDrive
Met Windows OneDrive bewaar je bestanden op een opslagplaats op internet. En 
je hoeft niet eens een browser te openen als je OneDrive wilt gebruiken. OneDrive 
is volledig in Windows 10 geïntegreerd: er is geen losse app meer! Piet-Jan Lentjes

OneDrive zit goed verweven in Windows. Vanuit al-
lerlei programma’s kun je bestanden toevoegen aan 
OneDrive of bestanden vanuit OneDrive openen. Je 

hoeft dat niet meer via je browser te doen. Het voordeel van 
OneDrive is dat het lijkt alsof alles op je lokale pc staat. In wer-
kelijkheid staan je bestanden veilig opgeslagen in de cloud. 
Op die manier kun je je bestanden ook benaderen van  af je 
smartphone en tablet, of via de pc van een vriend, wanneer je 
die ene leuke foto wilt laten zien.

In Windows 10 is er geen losse app meer voor OneDrive. Je 
hoeft alleen maar eenmalig het een en ander in te stellen en 
klaar ben je. Je mist echter niets door het ontbreken van een 
losse app. Het doel van OneDrive is het opslaan en delen van 
bestanden en dat doe je in de app waar je op dat moment mee 
aan het werk bent. Binnen OneDrive krijg je 15 GB aan opslag 
gratis. Je kunt deze opslagruimte vergroten door je vrienden 
uit te nodigen. Extra opslag bijkopen kan ook: voor 100 GB be-
taal je 1,99 per maand, voor 200 GB betaal je 3,99 per maand. 

Aan de slag met OneDrive

1 OneDrive instellen
De makkelijkste manier om OneDrive in te stellen: via de zoekknop 

naast de startknop voer je OneDrive in als zoekterm. Je krijgt dan een 
schermpje met resultaten te zien.

2   Mappen synchroniseren
Als je OneDrive voor het eerst opstart krijg je de keuze om alle of 

slechts bepaalde mappen te synchroniseren met je lokale pc. Hier kun 
je de specifieke (sub)mappen selecteren.

3 OneDrive-map verplaatsen
In het scherm om je mappen te kiezen zit onderaan een linkje met 

de naam »Wijzigen waar OneDrive is opgeslagen«. Hier kun je aange-
ven waar je OneDrive-map lokaal wordt opgeslagen.

4 S ynchronisatievoortgang
OneDrive synchroniseert nu je geselecteerde mappen. Heb je veel 

grote bestanden, dan kan dit even duren. Zodra een map gesynchroni-
seerd is, zie je een groen rondje met een vinkje. 
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7 Bestanden delen
Via het menu uit stap 6 zie je de optie OneDrive-koppeling delen. 

Er wordt dan een link op je klembord gezet, die je aan je vrienden kunt 
geven via e-mail of een chatprogramma.

5 Uitgebreide opties openen
Om bij de uitgebreide instellingen van OneDrive te komen klik in 

je het systeemvak rechtsonder met je rechtermuisknop op het witte 
wolkje en kies je voor »Instellingen«. 

8 Muziek overal afspelen
OneDrive heeft veel handige opties die je misschien nog niet kent. 

Zo kun je bijvoorbeeld MP3’tjes die je in je OneDrive-muziekmap hebt 
gezet, via Groove (voorheen: Xbox Music) overal afspelen. 

6 Bestanden openen
Je kunt de gesynchroniseerde bestanden (zie stap 2) openen alsof 

ze op je eigen pc staan. Via het rechtermuismenu kun je ook zelf een 
programma kiezen om het bestand mee te openen.

Aan de slag met OneDrive

Je hebt wat meer online opslag in OneDrive nodig, maar 
maakt ook graag gebruik van Office? Kijk dan eens naar de 
Office-abonnementen. Er is een Office 365 Personal abon-
nement (7 euro p/m) voor 1 pc en tablet en smartphone en 
daarbij krijg je 1 TB aan opslag. 

Zijn er meerdere personen die graag Office willen gebruiken? 
Geen nood, dan is er een Office 365 Home-versie voor 5 pc’s/
tablets/smartphones waarbij ook elke gebruiker 1 TB aan 
OneDrive opslag krijgt. Deze versie kost 10 euro per maand. 
Ook erg fijn: bij de abonnementen zit gratis ondersteuning 
inbegrepen.

Combinatie OneDrive en Office
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Praten met Cortana
Eén van de opvallendste nieuwe features van Windows 10 is de spraakbestuurde assistente Cortana, die naar 
een figuur uit de HALO-games is vernoemd. Jammer genoeg is Cortana nog niet beschikbaar in het Nederlands 
en blijft het voorlopig onduidelijk wanneer ze dat wél zal zijn.  Peter Marinus

Als je een redelijke kennis van het Engels hebt, levert Cortana een 
hoop handige functies op. Je zou denken dat je op de pc niet zo-
veel hebt aan een spraakbestuurde assistent. Doorgaans zijn dit 

soort features vooral handig voor smartphones of tablets, getuige het feit 
dat Siri en de assistent van Google vooral daarvoor gebruikt worden. Maar 
Cortana is ook op de pc echt een aanwinst. Het is vooral opvallend hoe 
goed ze jouw opmerkingen of vragen verstaat. Dat komt waarschijnlijk 

BASIS

Stel je systeem op Engels in

2 Taal toevoegen
Je moet nu eerst de Engelse taal toevoegen. Klik op »Een taal toe-

voegen« en kies »English« en »English (United States)«. Klik dan onder 
»Talen« op »English (United States)« en op »Als standaard instellen«.

1 Land veranderen
Klik op »Start« en kies »Instellingen«. in het menu. Klik vervolgens 

op »Tijd en taal« en klik in het linker kader op »Regio en taal«. Stel in het 
uitvalmenu onder »Land of regio« het land in op »Verenigde Staten«.

omdat de vragen lokaal verwerkt worden en niet op een server, zoals bij 
Siri het geval is. Het zwakke punt van Cortana is de zoekmachine erach-
ter. Als de spraakbestuurde assistente niet meteen een antwoord klaar 
heeft, geeft ze je zoekopdracht door aan Bing. En omdat die zoekmachine 
lang niet zo effectief is als Google, krijg je niet altijd de antwoorden die 
je zoekt. Hieronder laten we in vier stappen zien hoe je Cortana op een 
Nederlandse pc activeert.
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CORTANA UITSCHAKELEN
Als je uitgespeeld bent met Cortana of haar assistentie toch niet nodig 
hebt, kun je haar vrij gemakkelijk uitschakelen. Stel eerst het Neder-
lands weer in als standaardtaal en kies Nederland als regio. Verwijder 
het Engelse pakket, voor de zekerheid. Meld je daarna opnieuw aan of 
start de pc opnieuw op. 
Misschien staat er nu nog een Cortana-logo waar normaal gezien 
het vergrootglas de zoekfunctie aanduidt. Als dat zo is, klik op je op 
het Cortana-symbool en ga je onder de menuknop naar »Settings«. 
Windows merkt nu dat Cortana niet aanwezig is en zal de Nederlandse 
zoekfunctie herstellen.

3 Cortana activeren
Meld je opnieuw aan of herstart de pc om de wijzigingen door te 

voeren. Klik dan op het vergrootglas en daarna op het tandwieltje. Zet het 
bovenste schuifknopje op »On«. Vergeet niet om Hey Cortana aan te zetten.

4 Hey, Cortana!
Klik tijdens de introductie op »Next« en »I agree«. Typ je naam in en klik 

weer op »Next«.  Je activeert Cortana door Hey Cortana in de microfoon te 
roepen.

Als Cortana eenmaal actief is kun je haar al-
les vragen, zolang je het maar in het Engels doet. 
Maar de meeste handige opties kun je ook met 
muisklikken bedienen. Na een klik op het Cortana-
symbool in de taakbalk naast de Startknop krijg 
je het hoofdscherm met weerinformatie, nieuws 
en dergelijke te zien. De informatie die hier staat 
is gebaseerd op jouw interesses. Cortana leert die 
door de vragen die je stelt en door de informatie 
die je in het Notebook opgeeft. Klik daarvoor op het 
notitieboekje onder het huisje. Je kunt hier bijvoor-
beeld aangeven welke sporten en specifieke teams 
je volgt zodat Cortana informatie hierover snel klaar 
heeft als je erom vraagt. Je kunt Cortana bovendien 
gebruiken als agenda, door herinneringen in te stel-
len. Ze zal je dan op het gewenste moment even 
herinneren dat je nog iets te doen hebt.
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Zoeken in Windows 10

Pas je zoekinstellingen aan

1 Verkenner doorzoeken
Net als in vorige Windows-versies heeft de Verkenner in Windows 

10 een zoekfunctie. Als je een zoekterm in het zoekvak typt, verschijnt 
meteen het het tabblad »Hulpprogramma’s voor zoeken«.

2 Pas je zoekinstellingen aan
In de werkbalk bovenaan kun je de zoekinstellingen verfijnen. On-

der »Geavanceerde opties« kun je in de inhoud van bestanden zoeken 
en verder kun je bijvoorbeeld op grootte of type filteren.

In Windows 10 kun je op twee verschillende manieren zoeken. Op de eerste plaats 
is er de bekende zoekfunctie in de Verkenner. Deze zat ook al in Windows 7 en in 
Windows 8/8.1 en zal daarom voor de meeste gebruikers niet echt nieuw zijn.

De andere zoekoptie is in de taakbalk verwerkt en zit naast de Startknop. 
Overigens is dit precies dezelfde plaats waar je bijvoorbeeld bij een Engelse versie 
van Windows 10 Cortana aantreft. Aangezien die in het Nederlands niet beschik-
baar is, moeten we het voorlopig stellen met de optie om gewoon te zoeken in 

Windows. Met een paar muisklikken laat je deze functie overigens ook zoeken op 
internet, wat best handig is als je geen zin hebt om eerst de browser op te starten. 
Het enige nadeel hiervan is dat de zoekfunctie, net als Cortana, je opdracht automa-
tisch op Bing invoert en niet op Google. Wie echt met Google wil zoeken, moet toch 
de browser gebruiken.

Hieronder laten we zien hoe je de zoekfuncties gemakkelijk instelt zodat ze pre-
cies vinden wat jij zoekt.

Net als zijn voorgangers heeft Windows uitgebreide zoekmogelijkheden gekregen. Natuurlijk kun je zoeken in 
de Verkenner, maar Windows 10 heeft ook een nieuwe zoekfunctie! Peter Marinus
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3 Zoeken in Windows
Naast de Startknop vind je de zoekfunctie, die in apps, bestanden en 

instellingen zoekt. Na het intypen van een zoekterm krijg je meteen de 
optie »Zoek in mijn spullen« die je een overzichtelijker resultaat geeft. 

4 Zoeken op internet
Je kunt zoeken op internet zonder dat je een browser hoeft te ope-

nen. Klik op het vergrootglas en dan het tandwiel. Zet de schuifregelaar bij 
»Online zoeken...« op Aan. Je zoekterm wordt nu bij Bing ingevoerd.

WEB
Klik op deze optie om je zoekopdracht 
in te vullen in Microsofts zoekmachine 
Bing. Als je instellingen goed staan, ont-
houdt Windows deze zoekopdrachten 
om jouw voorkeuren bij te houden.

MIJN SPULLEN
Klik op »Mijn spullen« om alleen 
de zoekresultaten op de computer 
zelf weer te geven.

OPDRACHT INTYPEN
Je kunt hier je zoektermen invullen. Maar 
het zoekvak is ook geschikt voor systeemop-
drachten! Vul bijvoorbeeld shutdown -s -t 0 
in en druk op [Enter] om je systeem onmid-
dellijk uit te schakelen.

INSTELLINGEN
Onder het tandwieltje kun je instellingen veranderen en 
inschakelen dat de zoekfunctie ook op het web moet 
zoeken. Als je het besturingssysteem op Engels hebt en de 
correcte regio hebt ingesteld, kun je hier Cortana active-
ren. Bovendien vind je hier de nodige privacy-instellingen 
waar je kunt aangeven wat Microsoft wel of niet mag 
bewaren van jouw zoekgedrag.

RESULTATEN
Zodra je begint te typen, verschijnen de 
zoekresultaten in dit scherm. Ze worden 
steeds nauwkeuriger naarmate je de op-
dracht completer intypt. De zoekresultaten 
zijn verdeeld in categorieën zoals Web, 
Apps en Instellingen. Zo weet je ook wáár 
ze gevonden zijn.
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Zoeken met de Verkenner
Niet alleen met de zoekfunctie op de taakbalk kun je snel zoeken, 
ook met de Verkenner zelf heb je voldoende mogelijkheden om elk 
bestand op je pc terug te vinden. Fred Hubers

Als je een bepaald bestand niet meer kunt vinden, kun je twee dingen 
doen. Je kunt allereerst de zoekfunctie op de taakbalk gebruiken. 
Deze werkt snel en overzichtelijk, maar hij geeft weinig moge-

lijkheden om heel specifiek te zoeken. Daarvoor kun je wel terecht bij de 
Verkenner.

Het zoekvak van de Verkenner
Bij een zoekactie in de Verkenner gebruik je het zoekvak rechts bovenaan 
het Verkennervenster. Houd er rekening mee dat het zoeken in eerste in-
stantie beperkt is tot de map of de schijf die geopend is, respectievelijk de 
bibliotheek waarin je je bevindt. Zodra je het zoekvak gebruikt, worden in 
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het Verkennerlint de »Hulpprogramma’s voor zoeken« getoond. De optie 
»Alle onderliggende mappen« is actief, dus die worden ook meegenomen 
bij de zoekopdracht.

Als je hele pc inclusief externe schijven doorzocht moet worden, se-
lecteer dan in het navigatievenster »Deze pc« en tik de zoekterm in om 
de speurtocht direct te starten. De groene balk in de adresbalk geeft aan 
hoe ver het zoeken gevorderd is. Omdat in dit geval heel erg veel mappen 
worden meegenomen, neemt de zoekactie waarschijnlijk enige tijd in be-
slag. Met »Zoekopdracht sluiten« beëindig je de zoekactie. Je kunt ook de 
[Esc]-toets gebruiken.

Filters
Je kunt de zoekresultaten verfijnen door te klikken op »Gewijzigd op«. Als 
je je nog ongeveer herinnert wanneer je het bestand het laatst aangepast 
hebt - afgelopen week, afgelopen maand of afgelopen jaar - selecteer je die 
optie. Windows filtert direct de getoonde zoekresultaten.

Ook de grootte van het bestand kan een hulp zijn bij het zoeken. Als je 
bijvoorbeeld een mp3’tje zoekt, klik je op »Grootte« en selecteer je »Groot 
(1 - 16 MB)«. Een zelfgemaakte digitale foto valt hier waarschijnlijk ook on-
der, of onder »Normaal (100 kB - 1 MB)«. Zoek je een brief of document, dan 
is »Klein (10 - 100 kB)« of »Normaal (100 kB - 1 MB)« een goede keuze.

Ook is het handig om te weten op welke schijf je moet zoeken. Bewaar 
je je liedjes, filmpjes en foto’s op een andere schijf dan C:, dan bespaart het 
veel tijd als de Verkenner de C:-schijf kan overslaan bij het zoeken. Selecteer 
dus eerst in het navigatievenster de schijf waar het bestand waarschijnlijk 
opgeslagen is.

Je kunt ook nog de »Soort« specificeren. Naast de bekende categorieën 
afbeelding, muziek en video kun je ook aangeven dat je op zoek bent naar 
een »E-mail«, een »Contactpersoon«, een »Chatbericht« en nog veel meer 
typen bestanden. Je kunt zelfs zoeken in je »Webgeschiedenis« van be-
zochte internetsites.Door handig gebruik te maken van filters kun je heel gericht zoeken.
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Probeer je meerdere filters uit, dan is het belangrijk om te weten dat ze cu-
mulatief werken. Zoek je eerst zonder resultaat op een bepaalde datum en 
probeer je daarna de grootte als filter, dan is ook het datumfilter nog steeds 
actief. Houd daar rekening mee. Je kunt soms beter eerst een oude filterop-
dracht verwijderen voordat je een ander filter probeert.

Combineren
Nog een mogelijkheid om een zoekactie te verfijnen zijn de zogeheten 
‘boolean operators’. Hiermee maak je een combinatie van meerdere zoek-
termen. Zoek je bijvoorbeeld afbeeldingen op je pc die zowel met ‘vakantie’ 
als met ‘2015’ te maken hebben dan typ in je in het zoekvak vakantie AND 
2015. Gebruik je de operator ‘OR’ dan zoekt Windows naar bestanden die 
hetzij met ‘vakantie’, hetzij met ‘2015’ opgespoord kunnen worden. Om een 
term uit te sluiten van de zoekactie gebruik je ‘NOT’. De zoekactie vakantie 
NOT 2015 speurt alle foto’s op die weliswaar met ‘vakantie’ te maken heb-
ben, maar negeert de foto’s met ‘2015’. AND, OR en NOT moeten met hoofd-
letters worden getypt.

Geavanceerde opties
In eerste instantie zoekt Windows alleen in de bestandsnamen en de ei-
genschappen van de standaard geïndexeerde bestanden. Dit kun je op 
twee manieren uitbreiden. Door te klikken op »Geavanceerde opties« en 
»Bestandsinhoud« kun je bijvoorbeeld ook in de tekst van Word- en an-
dere documenten zoeken. Maar hiermee zoek je niet alleen in documenten. 
Ook e-mails, spreadsheets en dergelijke worden meegenomen. Zo’n zoek-
actie kan dus aardig wat tijd in beslag nemen. Daarnaast kun je de zoekactie 
uitbreiden naar mappen en bestanden die niet standaard geïndexeerd wor-
den. Dat lees je hieronder.

Zoekindex uitbreiden
Windows onthoudt in een zoekindex de belangrijkste kenmerken van veel 
bestanden, zoals de datum waarop het bestand is opgeslagen of wanneer 
het voor het laatst is geopend. Hierdoor kunnen zoekresultaten sneller wor-
den gepresenteerd. Deze index wordt niet voor alle bestanden bijgehou-
den. Dat heeft als voordeel dat het indexeren minder tijd kost en Windows 

sneller kan werken. Het nadeel is natuurlijk dat het zoeken meer tijd in be-
slag neemt, zeker als je iets niet meteen vindt. 

Je kunt zelf bepalen of je meer mappen wilt laten indexeren. Klik in het 
lint onder »Hulpprogramma’s voor zoeken« op »Zoeken«, »Geavanceerde 
opties« en kies voor »Geïndexeerde locaties wijzigen«. In het venster 
»Indexeringsopties« zie je dat Windows in eerste instantie slechts de bestan-
den op vier locaties bijhoudt. De locatie »Gebruikers« bevat overigens wel 
al je bestanden in de mappen »Afbeeldingen«, »Documenten«, »Muziek« 
en »Video’s«. Klik op »Wijzigen«. Het venster »Geïndexeerde locaties« 
verschijnt. 

Klap de locatie van je externe harde schijf uit of van de partitie waar je 
veel bestanden opslaat. De mappen op die schijven moet je zelf toevoegen 
aan de zoekindex. Zet vinkjes bij de gewenste mappen en klik op »OK« om 
de veranderingen door te voeren. Het indexeren gaat direct van start. In 
het venster »Indexeringsopties« zie je dat het aantal geïndexeerde items is 
toegenomen.

Zoeken in bestanden
Je kunt ook de inhoud van bestanden laten indexeren, zodat je sneller kunt 
zoeken ín deze bestanden. Denk hierbij aan tekstbestanden (doc, docx, nfo, 
txt, rtf ), helpbestanden (chm, hlp), html-pagina’s, pdf’s en dergelijke. Open 
het venster »Indexeringsopties«, klik op »Geavanceerd« en selecteer het 
tabblad »Bestandstypen«. Selecteer »Eigenschappen en inhoud van het 
bestand indexeren« en kies de bestandstypen waarvan je denkt dat het 
handig is dat de zoekfunctie erin kan neuzen. Bij deze bestanden laat je het 
vinkje staan, bij alle overige moet je ze weghalen. Mocht een bestandstype 
ontbreken, dan kun je dat zelf toevoegen aan de lijst.  

Door zoektermen te combineren of uit te sluiten vind je sneller wat je zoekt.

VOORBEELDVENSTER
Het »Voorbeeldvenster« is een handig hulpmiddel om te bepalen 
of je het juiste bestand hebt gevonden. Activeer deze optie dus in de 
Verkenner op het tabblad »Beeld«.

Als externe schijven of andere partities op je harde schijf geïndexeerd moeten 
worden, dan moet je dat zelf aangeven.
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Surfen met Microsoft Edge
Tegelijkertijd met Windows 10 is er ook een nieuwe browser geïntroduceerd. 
Na twintig jaar werd het tijd om Internet Explorer te vervangen door een 
nieuwe, moderne browser: Edge. Jos Heijmans

Microsoft Edge is de nieuwe standaard browser in 
Windows 10. Het programma borduurt niet voort 
op zijn voorganger, Internet Explorer, maar is vol-

ledig nieuw geschreven. Hij biedt veel nieuwe functies ten 
opzichte van IE. Hiertoe behoren onder meer het delen van 
websites via een eenvoudige button, het maken van notities 
op een webpagina en een knop die alleen de inhoud van de 

pagina aan je toont, zonder alle menufranje. Daarnaast kun je 
websites op een leeslijst plaatsen om ze op een later tijdstip 
te lezen. En mocht het per se nodig zijn dat je een site in IE 
bekijkt, dan is dat ook mogelijk. Wat in eerste instantie nog 
ontbreekt, is de mogelijkheid om add-ons te installeren. Op 
de volgende pagina’s stellen we een aantal van de nieuwe 
functies die er wél in zitten aan je voor.

Basisfuncties

1 Edge openen 
Om het je makkelijk te maken is er niet veel veranderd aan het 

pictogram waarmee je het programma start. Je klikt gewoon op de 
blauwe ‘e’ in de taakbalk om Edge te openen.

2 Adresbalk 
Je kunt in de adresbalk naast het adres van de site die je wilt be-

zoeken een zoekwoord intypen. Standaard gaat de zoekmachine Bing 
voor je op zoek, maar dit kun je aanpassen (zie verderop).

3 Tabbladen 
Ook in Edge werk je met tabbladen waarop de diverse sites wor-

den geopend. Klik op het plusteken achter de naam van een tabblad 
om er eentje toe te voegen. Het uiterlijk hiervan kun je ook aanpassen.

4 Tabblad aanpassen 
Om het uiterlijk van een nieuw tabblad te bepalen, klik je op de drie 

puntjes (»Meer acties«) rechts boven aan het venster. Klik op »Instellin-
gen« en maak je keuze in het menu »Nieuwe tabbladen openen met«.
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9 De Hub gebruiken 
De locatie van favorieten, leeslijsten, webgeschiedenis en down-

loads heet in Edge de Hub. Klik op het pictogram met de drie liggende 
streepjes en maak je keuze.

10 Geschiedenis  
Als je een eerder bezochte website opnieuw wilt bezoeken, open 

je de Hub. Klik op het pictogram met de klok en klik op de naam van 
website. Om de lijst leeg te maken klik je op »Alle geschiedenis wissen«.

7 Favorieten 
Het sterpictogram zorgt er nog steeds voor dat je bepaalde web-

site kunt markeren als Favoriet. Klik op het pictogram en klik op »Toe-
voegen«.

5 Alleen tekst 
In Edge zit een knop die alleen de tekst op een website laat zien. Je 

wordt dan bij het lezen niet gehinderd door afbeeldingen of automa-
tisch startende filmpjes. Klik op het boek-pictogram bovenaan.

8 Bewaren voor later 
Je kunt een webpagina ook op de leeslijst zetten om hem later te 

lezen. Klik op het sterpictogram, daarna op »Leeslijst« en vervolgens 
op »Toevoegen«. 

6 Leesweergave aanpassen 
Hoe de leesweergave eruitziet, geef je aan in »Instellingen«. Selec-

teer een weergave met de uitvalmenu’s onder »Stijl van leesweergave« 
en »Tekengrootte van leesweergave«.
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14 Nieuwe zoekmachine toevoegen 
Scrol naar de sectie »Zoeken in de adresbalk met«, klik op het 

uitvalmenu en kies »<Nieuwe toevoegen>«. Het volgende scherm 
toont je alle zoekmachines die ooit bezocht.

13 Andere zoekmachine  
Standaard zoekt Edge met Bing. Om dat te wijzigen open je het 

menu »Meer acties« en klik je op »Instellingen«. Kies daarna voor »Ge-
avanceerde instellingen openen«.

12 Notities delen 
Klik op het Delen-pictogram en kies met welke app je de notitie 

wilt delen. Afhankelijk van de geïnstalleerde apps heb je hier meer of 
minder keuze.

11 Aantekeningen maken 
De functie om aantekeningen te maken op een website is ook 

nieuw in Edge. Je kunt er zelf iets bijschrijven, passages markeren en 
tekstballonnen plaatsen. Deze notities kun je daarna opslaan of delen.

15 Als standaard toevoegen 
Kies de zoekmachine van je voorkeur en maak vervolgens je 

keuze uit »Als standaard toevoegen«, »Toevoegen« of »Verwijderen«.
16 Waar is de home-knop? 

Het oude vertrouwde huisjespictogram is standaard afwezig. In 
»Geavanceerde instellingen« zet je die met een schuifje weer aan. Typ 
ook de url voor de startpagina.
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17 Meer acties
Klik op de drie puntjes om bijvoorbeeld een nieuw (privé)navi-

gatievenster te openen, in- en uit te zoomen op de pagina, te zoeken, 
of als je de pagina moet openen met het oude Internet Explorer.

18 Vastmaken aan start
Als je een webpagina of -site hebt die je heel vaak gebruikt, kun 

je hem instellen als beginpagina, maar je kunt hem ook »Vastmaken 
aan Start« (zie vorige stap). Hij staat dan altijd in het Startvenster.

NAVIGEREN
Met behulp van de pijltjes blader je naar voren en naar 
achteren. Het cirkelpictogram ververst de pagina en als 
je op het huisje klikt keer je terug naar de startpagina. 
Deze knop moet je eerst activeren bij »Instellingen«. Als 
je op het plusteken klikt, open je een nieuwe tabblad.

BIJZONDERE OPTIES
De Hub (drie horizontale streep-
jes) bevat de onderdelen favo-
rieten, leeslijst en downloads. Na 
een klik op het kladblokje kun 
je aantekeningen maken op de 
openstaande webpagina. Deze 
kun je vervolgens delen met je 
vrienden. Dat doe je met behulp 
van het pictogram ernaast. Het 
icoon met de drie puntjes, tot 
slot, bevat het menu »Meer ac-
ties«, waarachter onder meer de 
»Instellingen« schuil gaan.

ADRESBALK
In de adresbalk typ je niet alleen 
het webadres van de site waar 
je naartoe wilt, je kunt hier ook 
zoekwoorden intypen. Na een 
druk op [Enter] gaat zoekmachine 
Bing voor je op zoek. Je kunt 
onder »Instellingen« een andere 
zoekmachine instellen.

LEZEN
Het boekpictogram verwijdert alle grafische 
onderdelen van een webpagina, waardoor al-
leen de tekst overblijft. Je kunt het contrast en 
de lettergrootte zelf instellen. De ster ernaast is, 
als vanouds, bestemd voor je favorieten.
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 Moeilijkheidsgraad 

 Tijdsduur 

45 minuten

 Programma
Thuisgroep

Bestanden en media delen 
via je netwerk
Als je meerdere computers in huis hebt, wil je natuurlijk dat deze optimaal 
samenwerken. Met de geavanceerde netwerkfuncties van Windows 10 deel je 
gemakkelijk bestanden en instellingen met andere computers in huis.  Eric Dingemanse

Wanneer je thuis meerdere computers gebruikt, is het 
handig om mappen te delen. Je kunt de bestanden 
die in de mappen staan dan ook op de andere com-

puters benaderen en dat scheelt veel heen en weer lopen met 
usb-sticks. Daarnaast heb je misschien een smart-tv waarmee je 
direct video’s kunt afspelen over het netwerk. Ook daarvoor is het 

nodig dat je de bestanden op de juiste manier deelt in je netwerk.
Bestanden die je op deze manier deelt zijn alleen toegankelijk 

op je thuisnetwerk. Daarnaast worden de gedeelde mappen be-
veiligd met een wachtwoord, dat je eenmalig moet invoeren op 
iedere pc die verbinding wil maken. Op die manier weet je zeker 
dat je visite bijvoorbeeld niet zomaar kan gluren in je fotomap. 

Firewall controleren

1 Instellingen openen 
Windows deelt alleen bestanden met jouw toestemming. Hiervoor 

open je de app »Instellingen«. Open de app, bijvoorbeeld via het 
startmenu, en kies »Netwerk en internet«.

2 Netwerkinstellingen 
Bij de netwerkinstellingen kies je »Ethernet« of »WiFi«, afhankelijk 

van het soort internetverbinding. Klik vervolgens op het pictogram 
»Netwerk«.

3 Apparaten en inhoud zoeken 
Zorg dat het schuifje bij »Apparaten en inhoud zoeken« op »Aan« 

staat. Hiermee wordt je firewall zo ingesteld dat je pc te zien is op het 
netwerk.

4 Thuisgroep maken 
Nu moet je nog instellen welke bestanden je wilt delen. Klik links-

boven op het pijltje naar links om weer terug te gaan naar »Netwerk en 
internet«. Klik op »Thuisgroep«.
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3 Code opschrijven 
In de laatste stap verschijnt een code die je moet noteren of af-

drukken. Mocht je de code later kwijtraken, dan kun je die altijd weer 
terugvinden  bij de instellingen.

1 Nieuwe thuisgroep 
Als er nog geen thuisgroep is op je netwerk, klik je op »Een thuis-

groep maken«. Is er wel al een thuisgroep lees dan onderaan op deze 
pagina verder vanaf 'Aansluiten bij bestaande thuisgroep'.

4 Bestanden plaatsen 
Zet de bestanden die je wilt delen in de zojuist aangevinkte map-

pen. Deze bestanden zijn niet alleen vindbaar voor andere pc’s, maar 
bijvoorbeeld ook voor je smart-tv.

2 Kies wat je deelt (1) 
Er start een wizard die je in enkele stappen door de instellingen 

voert. Volg de stappen, waarbij je onder andere mag aangeven welke 
bibliotheken of mappen je wilt delen.

Bestanden en media delen

1 Lid worden 
Wanneer je op een andere pc (met Windows 7, 8.x of 10) al een 

thuisgroep hebt gemaakt, zorg dan dat die aan staat. De groep wordt 
dan gevonden en je klikt op »Nu lid worden«.

2 Kies wat je deelt (2) 
Ook wanneer je je aansluit bij een bestaande thuisgroep, moet 

je opgeven wat je wilt delen. Daarnaast moet je in de laatste stap het 
wachtwoord van de thuisgroep opgeven.

Aansluiten bij bestaande thuisgroep
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur

15 minuten

 Programma
Windows 10

Neem je bureaublad
overal mee naartoe
Als je een Microsoftaccount gebruikt, kun je de instellingen van Windows 10 
in de cloud opslaan en op andere computers gebruiken. Dat kunnen zowel 
pc’s met Windows 10 als met Windows 8 zijn. Zo heb je altijd je vertrouwde 
instellingen bij de hand. Eric Dingemanse

W anneer je vaak op verschillende computers werkt, 
is het handig om je instellingen mee te nemen. 
Op die manier heb je altijd je eigen thema (bu-

reaubladachtergrond en kleuren), worden de instellingen van 
je browser meegenomen (zoals je geschiedenis en favorieten) 
en zelfs je opgeslagen wachtwoorden.

Wanneer je met een lokale account werkt, kun je je instellin-
gen niet synchroniseren. Lees op pagina 40 hoe je controleert 
of je bent ingelogd met een Microsoftaccount, en hoe je deze 
instelling eventueel wijzigt.

Synchroniseren instellen

1 Instellingen openen
Het instellen van de synchronisatie verloopt via het instellingen-

scherm. Klik op »Start« en »Instellingen« om deze te openen. Kies 
vervolgens »Accounts«.

2 Kies wat je wilt synchroniseren
Klik op »Uw instellingen synchroniseren« in de linker kolom om in 

te stellen wat je wilt synchroniseren.

Sommige zaken, zoals 
het synchroniseren van 
wachtwoorden, vereisen 
een extra controle. Klik 
op »Bevestigen« om de 
controle uit te voeren.

Je kunt er in het begin van deze workshop ook voor kiezen 
om je wachtwoorden te laten synchroniseren. Wanneer je je 
wachtwoorden synchroniseert, kun je met de browser Edge 
automatisch inloggen op websites, zonder je wachtwoord 
opnieuw in te voeren. Omdat je op deze manier bij gevoelige 
gegevens kunt komen, is deze optie standaard extra bevei-
ligd. Je moet eerst de stappen doorlopen waarbij Microsoft 
een code naar je reserve mailadres stuurt of als sms naar
je telefoon.

Account bevestigen
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3 Accounttype aanpassen 
De account die je hebt gemaakt, heeft beperkte rechten. Om alle 

rechten te krijgen, klik je op de account en kies je »Accounttype wijzi-
gen«. Kies in het uitvalmenu voor »Administrator«.

1 Account instellen 
Om op een andere pc in te loggen, moet je daar hetzelfde account 

instellen. Dit doe je via »Start«, »Instellingen« en »Familie en andere 
gebruikers«. Kies »Iemand anders aan deze pc toevoegen«.

4 Afmelden 
Je kunt je nu aanmelden met je aangemaakte account. Je instel-

lingen worden dan vanzelf opgehaald. Om af te melden klik je in het 
startmenu op de gebruikersnaam en »Afmelden«.

2 E-mailadres opgeven 
Geef het mailadres op waarbij je op je eigen computer ook bent 

ingelogd. Er zal een nieuwe account op de pc worden aangemaakt.

Aanmelden op een andere pc

Je ziet het begin 
van je e-mailadres 
of telefoonnum-
mer staan. Vul je 
volledige adres of 
nummer in en klik 
op »Volgende«.

Kijk in je e-mail of 
op je telefoon voor 
de bevestigings-
code. Deze voer je 
vervolgens weer in 
op je pc.
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur 

45 minuten

 Programma
Diverse 
hulpprogramma’s

Handige hulpprogramma’s van Windows

Deze hulpjes mag
je niet missen
Windows wordt geleverd met een aantal handige hulpprogramma's. Veel van deze 
oude bekenden zijn ook in Windows 10 weer van de partij en je vindt ze op meerdere 
plaatsen in het Startmenu. Piet-Jan Lentjes

In Windows 8.1 waren de bureau-accessoires te vinden in het Startscherm. 
In Windows 10 zijn ze weer terug in het Startmenu. Microsoft heeft 
ze echter nog steeds onderverdeeld in verschillende rubrieken: 

»Accessoires«, »Systeem« en »Toegankelijkheid«. Door op een van deze ru-
brieken te klikken verschijnen de bijbehorende hulpprogramma’s in de lijst. 
We laten hieronder de belangrijkste hulpprogramma’s de revue passeren.

BASIS

Accessoires
De programma’s die zijn ondergebracht in deze categorie, voegen handige en 
leuke extra’s toe aan Windows en zorgen ervoor dat je altijd een eenvoudig pro-
gramma bij de hand hebt om bijvoorbeeld een foto of document te openen.

Kladblok
Een van de onderdelen die sinds jaar en dag in Windows zit is het Kladblok. 
Dit programma is eigenlijk een zeer simpele tekstverwerker. Je kunt er echter 
zo weinig mee, dat het Kladblok in feite niet eens geschikt is om een brief te 
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schrijven. Daar kun je beter Wordpad voor gebruiken. Kladblok is wel handig 
wanneer je een stuk tekst van internet wilt kopiëren naar bijvoorbeeld Word. 
Vaak komt er namelijk veel verstopte (opmaak)code mee, waardoor de tekst 
die je in Word plakt opeens alle kanten op springt. In zo’n geval plak je de 
tekst eerst in Kladblok en selecteer en kopieer je hem opnieuw. Als je de 
tekst vervolgens in Word plakt, kun je er zeker van zijn dat alle vreemde op-
maak of tekens verdwenen zijn.

Knipprogramma
Wil je een plaatje maken van wat je ziet op je computerscherm? Je kunt 
natuurlijk je camera pakken en een foto maken van je monitor, maar echt 
mooi ziet dat er niet uit. Als je een scherpe afbeelding wilt maken, gebruik 
dan het Knipprogramma. Je maakt niet alleen in een handomdraai een knip-
sel van je scherm, maar je kunt er ook nog iets bijschrijven met de pen of 

stift. Tenslotte stuur je het knipsel direct naar een printer of e-mail vanuit 
het programma.

Paint
Het programma Paint is het beeldbewerkingsprogramma van Windows. 
Net als Kladblok is het een zeer basale tool die al jaren in diverse 
Windowsversies te vinden is. Indien je foto’s wilt bewerken, kun je beter een 
gratis programma zoals Picasa installeren. Kleine bewerkingen of aanpassin-
gen kun je echter uitstekend met Paint uitvoeren.

Plaknotities
Met de Plaknotities 
krijg je een Post-it op 
je scherm, waarmee 
je jezelf kunt herin-
neren aan belangrijke 
taken. Je hoeft dus 
nooit meer de gele 
papiertjes op je mo-
nitor te plakken!

Speciale 
tekens
Soms typ je een 
tekst, maar moet je 
een afwijkend teken 
gebruiken dat niet op 
het toetsenbord zit, 
zoals een gradente-
ken (°) of het symbool 
van het Britse Pond 
(£). Met behulp van het programma Speciale tekens heb je het symbool ech-
ter snel gevonden. Om een symbool in een stuk tekst te plakken ga je op de 
volgende manier te werk. Klik op het teken waar je naar zocht en vervolgens 
op »Selecteren«. Indien je meerdere tekens wilt gebruiken, herhaal je deze 
handeling nogmaals. Klik op »Kopiëren« om de geselecteerde tekens op 
het klembord te bewaren. Open vervolgens de app waar je mee bezig was 
om de tekst te typen en klik met de rechter muisknop op de plaats waar 
je de tekens wilt plaatsen. Kies in het verschenen snelmenu voor de optie 
»Plakken« om de symbolen in de tekst te plaatsen.
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Stappenbeschrijving
Met het programma Stappenbeschrijving kun je de handelingen vastleg-
gen die je op de computer uitvoert. Elke keer als je tijdens het opnemen 
van de stappen op de muis klikt wordt een afbeelding en een beschrijving 
opgeslagen. Je kunt echter ook commentaar toevoegen wanneer je meer 
informatie wilt geven. Wanneer je klaar bent met de opname krijg je het 
complete stappenplan te zien. Dit stappenplan kun je vervolgens opslaan 
en bijvoorbeeld aan iemand geven die je aan het helpen bent om een com-
puterprobleem op te lossen.

Windows Media Player
Met Windows Media Player speel je muziek en films af op je computer. Je 
kunt het programma daarnaast ook gebruiken om afbeeldingen weer te 
geven. Met Media Player speel je niet alleen losse bestanden af, maar je 
beheert ook afspeellijsten en de extra afbeeldingen bij de mediabestanden. 
Een uitgebreide uitleg van dit programma vind je op pagina 122 van deze 
speciale uitgave.

Systeem
In de categorie »Systeem« vind je apps die je helpen om je pc soepel te laten 
lopen. Alle onderhoudstaken staan hier. Ook gereedschappen om bij proble-
men je computer weer te repareren zijn in deze rubriek ondergebracht.

Configuratiescherm
Ook het Configuratiescherm stamt al uit de begintijd van Windows. Bijna 
alle belangrijke instellingen van Windows zijn via het Configuratiescherm 
te bereiken. Vanaf pagina 43 lees je meer over de mogelijkheden van dit 
programma.

Opdrachtprompt
De Opdrachtprompt stamt regelrecht uit het DOS-tijdperk (DOS is de voor-
ouder van Windows). Dit programma stelt je in staat om DOS-commando’s 
in Windows te gebruiken. Bepaalde handelingen zijn namelijk makkelijker 
in DOS door te voeren dan in Windows (en in sommige gevallen daarin 
zelfs niet eens mogelijk). Zo zijn ook nu nog sommige netwerkgerelateerde 
zaken makkelijker met de »Opdrachtprompt« te doen dan in Windows zelf. 
Om goed met de Opdrachtprompt te kunnen werken, is ervaring met de 
commando’s noodzakelijk. Wil je weten welke commando’s er in DOS aan-
wezig zijn, typ dan in een Opdrachtprompt het commando help gevolgd 
door een druk op [Enter].

Taakbeheer
Het taakbeheer roep je in Windows 10 nog steeds op met de toetscombi-
natie [Ctrl] + [Shift] + [Esc]. Daarnaast is het programma ook in het menu 
»Start« te vinden. Na het starten zie je een klein overzicht met alle actieve 
programma’s. Deze programma’s kun je met de knop »Beëindigen« afsluiten 
indien ze problemen veroorzaken. Na een klik op »Meer details« krijg je per 
app of programma te zien hoe veel geheugen, processortijd, schijftoegang 
en bandbreedte er gebruikt wordt. Als een app hoge getallen laat zien, is 
het doorgaans heel druk bezig of juist vastgelopen.
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Verkenner
De Verkenner is het programma waarmee je de bestanden op je computer 
kunt bekijken. Het lint is nog steeds aanwezig en je ziet nog steeds de 
boomstructuur aan de linkerkant. De bestanden van de geselecteerde map 
zijn in het hoofdvenster te zien.

Toegankelijkheid
In het onderdeel »Toegankelijkheid« vind je programma’s die het bedienen 
van de computer gemakkelijker maken voor mensen met een beperking. Zo 

is er gedacht aan mensen die niet goed kunnen werken met toetsenbord of 
muis, maar zijn er ook programma’s om het scherm beter leesbaar te maken. 
Enkele van deze programma’s zijn ook erg handig wanneer je geen lichame-
lijke beperking hebt.

Schermtoetsenbord
Het Schermtoetsenbord is eigenlijk bedoeld voor tablets met een ‘touchs-
creen’, oftewel een scherm dat aanraakgevoelig is. In plaats van met een 
muis kun je hierop met je vinger of een speciaal pennetje de knoppen 
bedienen. Door de afwezigheid van een toetsenbord is het lastig om 
tekst in te voeren. Daarvoor komt dan het schermtoetsenbord van pas. 
Ook handig voor het geval je toetsenbord opeens stuk gaat en je toch 
iets op de computer wilt doen, alleen al om programma’s af te sluiten en 
zeker te zijn dat er geen werk verloren gaat.

Vergrootglas
Als je zicht wat minder is of je met beeldbewerking bezig bent, is het soms 
lastig om met de muis op precies de juiste plek te klikken. In dat geval biedt 
het Vergrootglas uitkomst. Start dit programma, en alles wordt vergroot 
weergegeven. Door op het vergrootglas te klikken, stel je de vergroting in of 
sluit je het programma weer.  ■
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur

30 minuten

 Programma
Store app

Winkelen in de Windows Store
De eigen app-winkel die Microsoft in navolging van Apple en Google begon toen 
Windows 8 werd geïntroduceerd, is in Windows 10 nog steeds van de partij. In 
tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn er ook gratis apps in de Store 
verkrijgbaar. Jos Heijmans

V oor Windows 10 heeft Microsoft de app Store een make-
over gegeven. De kleur is overwegend grijs geworden en 
het scrollen gebeurt niet meer van links naar rechts, maar 

van boven naar beneden. De rubrieken worden prettig weerge-
geven met een drietal uitgelichte items. Daaronder worden de 
apps onderverdeeld in »Populair gratis«, »Populair betaald«, »Best 
bevonden«, »Nieuwe en gewilde« en »Voor u geselecteerd«.

Het aanbod in de Store is nog steeds afhankelijk van de landinstel-
lingen in Windows, maar met een kleine wijziging (die we uiter-
aard uitleggen) bekijk je het aanbod van iedere andere gewenste 
Store. Of je alle apps dan ook daadwerkelijk kunt kopen/gebrui-
ken, is afhankelijk van wat de maker ervan heeft bepaald. Maar het 
is in elk geval het proberen waard.

1 De Store openen
Je kunt de Windows Store op twee manieren openen. Je kunt klik-

ken op het kleine witte pictogram met de boodschappentas op de 
taakbalk of je opent het startmenu en klikt op »Store«.

2 Rubrieken
De apps zijn ingedeeld in categorieën. Klik op een rubriek boven 

aan het scherm om door het aanbod te bladeren. Je kunt kiezen uit 
Apps, Games, Muziek, Films & tv.

Winkelen

RUBRIEKEN
De Windows Store is ingedeeld in een 
aantal rubrieken. Iedere rubriek is op 
zijn beurt ook weer onderverdeeld, 
zodat je snel kunt vinden wat je zoekt.

UPDATES
Wanneer er updates zijn voor apps 
die jij hebt geïnstalleerd, wordt dat 
hier aangegeven met een getal. Klik 
erop om het downloaden en updaten 
te starten.

hier aangegeven met een getal. Klik 
erop om het downloaden en updaten 
te starten.

ACCOUNTINSTELLINGEN
In jouw accountprofiel kun je aange-
ven of updates automatisch worden 
bijgehouden. Je ziet hier ook welke 
aankopen of gratis downloads je in 
het verleden hebt gedaan

VOORSTELLEN
De Store geeft je een aantal sugges-
ties voor apps. Dit zijn vaak apps die  
veel worden gedownload of erg goed 
worden beoordeeld.
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5 App starten
Je vindt de app terug in het startmenu onder »Recentelijk toege-

voegd«. Om er straks nog gemakkelijk bij te kunnen, klik je op de rech-
ter muistoets en kies je »Aan Start vastmaken«.

1 Nederlandse Store
Het aanbod van de Store is afhankelijk van de regio-instellingen 

van Windows. Hier zie je de beveiligingsapps in de Nederlandse Store.

2 Instellingen aanpassen
Klik op »Start« en kies »Instellingen«. In het venster dat nu ver-

schijnt kies je »Tijd en taal«. Dit is de plek voor het wijzigen van de 
regio-instellingen.

3 Regio wijzigen
In het menu »Tijd en taal« kies je »Regio en taal«. In de bovenste 

optie »Land of regio«, klik je op »Nederland« en kies je »Verenigde 
Staten«. Klik op »Een taal toevoegen«.

Kiezen uit een groter aanbod

3 Een app kiezen
Elke rubriek is weer onderverdeeld in groepen, zoals de populair-

ste gratis apps of nieuwe apps. Klik op »Alles weergeven« voor het 
totale aanbod.

4 Downloaden
Klik op »Gratis« of in het geval van een betaalde app op de prijs 

om de app te installeren. Om een app te betalen moet je eerst je be-
taalgegevens in je Microsoft-account invullen.
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1 Updates bekijken 
In de Windows Store staan boven aan het venster twee pictogram-

men. Die met het neerwaartse pijltje is voor de updates. Het cijfer 
erachter geeft aan hoeveel er zijn. Klik hierop.

2 Updates installeren 
Wanneer er geen lijst in beeld is, klik je op »Controleren op up-

dates«. Je kunt updates één voor één installeren maar je kunt ook 
kiezen voor »Alles bijwerken«. 

7 Nieuw aanbod bekijken 
Nadat de inhoud van de Store vernieuwd is, zie je direct dat het 

aanbod is toegenomen. In de categorie »Beveiliging« staan nu meer 
dan twee apps die je kunt downloaden.

6 Store vernieuwen 
Nadat het nieuwe taalpakket is geïnstalleerd, keer je terug naar de 

Store. Er verschijnt automatisch een melding dat deze moet worden 
vernieuwd. Klik op »Store vernieuwen«.

4 Taal toevoegen 
Als je in de voorgaande stap hebt gekozen voor een Engelsta-

lige regio, moet je het bijbehorende taalpakket installeren. Klik op 
 »English«.

5 Taalvariant kiezen 
Het Engels kent vele vormen en variaties. De meest voor de hand 

liggende optie om te kiezen is »English (United States)«.

Apps updaten
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3 Notitie maken 
Als je kiest voor »OneNote« wordt de link naar de betreffende app 

geplaatst in een nieuwe notitie. Deze is te bekijken door iedereen met 
wie jij jouw notitieblok hebt gedeeld.

4 E-mailen 
Klik op »Mail« of kies een contactpersoon. Typ eventueel extra 

informatie in de body van het e-mailbericht en verstuur de e-mail.

2 Methode kiezen 
Klik bij de omschrijving van een app op »Delen«. Het menu dat 

aan de rechterkant verschijnt, bevat de deelopties die op jouw pc te 
gebruiken zijn.

1 Link sturen 
Als je erg te spreken bent over een app kun je deze op verschil-

lende manieren delen met je vrienden: via e-mail, leeslijst of OneNote.

3 Store-instellingen openen 
Je kunt de updates automatisch door Windows laten installeren. 

Klik op het pictogram met het poppetje en kies »Instellingen«.
4 Automatisch updaten 

Op de pagina »Instellingen« staat de optie »Apps automatisch 
bijwerken« standaard uit. Verzet het schuifbalkje onder deze optie naar 
»Aan«.

Apps delen
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Route plannen met Kaarten
Bij Windows 10 wordt het kaartprogramma Kaarten geleverd. Hiermee bekijk je de 
gehele wereld op kaartniveau en stippel je eenvoudig routes uit. Piet-Jan Lentjes

Wanneer je van plan bent om een dag op stap te 
gaan met familie of met vrienden, dan moet je 
wel van tevoren de route plannen. Daarnaast wil 

je graag weten hoe druk het op de weg is en waar je even-
tueel kunt stoppen om een kopje koffie te drinken. Met de 
app Kaarten heb je dit zo gepiept. Het programma houdt 
daarnaast ook rekening met onder andere tolwegen en snel-

wegen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Verder 
kun je met deze app op zoek naar bijvoorbeeld een leuk 
restaurant of een winkel in de buurt. Je kunt dan reacties van 
andere bezoekers lezen en zelfs je eigen recensie achterlaten. 
De leukste locaties kun je bewaren, delen met je vrienden of 
zelfs vastmaken in het menu Start. 

 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur 

30 minuten

 Programma
Kaarten

Locatie instellen

2 Instellingen controleren 
In de balk links klik je op de knop »Instellingen«. Dat is het picto-

gram met het kleine tandwieltje. Klik vervolgens op de knop »Locatie-
instellingen openen« onder »Privacy«.

1 App starten 
Klik in het menu Start op »Alle apps«. Nu zie je een lijst met alle ge-

installeerde apps. Blader in de lijst naar de app »Kaarten« en klik erop 
om het programma te starten. 

3 Locatie-instellingen 
Het »Privacy«-venster komt tevoorschijn. Klik op de knop »Wijzi-

gen« en zet de »Locatie voor dit apparaat« op »Aan«. Sluit het venster 
vervolgens met een klik op het kruisje.

4 Apps voor locatie 
Scrol naar beneden en controleer of de optie naast »Windows 

Kaarten« op »Aan« staat. Sluit het venster met een klik op het kruisje 
rechtsboven.
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3 Eindlocatie instellen 
Selecteer boven in het kader »Auto«, »Openbaar vervoer« of »Te voet« 

en typ in het tekstvak naast het rode cirkeltje het adres van de eindbestem-
ming. Klik op »Opties« en stel in welke opties vermeden moeten worden.

1 Locatie instellen 
Klik in de balk links op de knop »Kaart«, typ het adres van de loca-

tie in het zoekvak en druk op [Enter]. Kaarten opent vervolgens met-
een de locatie die je net hebt ingetypt.

4 Routebeschrijving 
Klik op het pijltje naast de eindlocatie. Kaarten laat de route zien 

en geeft een routebeschrijving in het kader links. Je ziet hier ook de 
reistijd en de drukte op de weg.

2 Route maken 
Klik onder het adres op de link »Routebeschrijving« voor een route 

naar het adres. Klik op de dubbele pijl in de bovenste tekst om het 
adres als startlocatie in te stellen.

Route plannen

1 Naam invoeren 
Klik op het vergrootglas in de balk links en typ de naam van het 

café of restaurant waar je heen wilt, of een andere locatie die je wilt 
bezoeken. Druk vervolgens op [Enter].

2 Gegevens en recensies 
Selecteer de juiste locatie uit het rijtje met resultaten. Nu krijg je 

meer informatie over de locatie. Ook kun je  recensies van anderen 
lezen en je eigen recensie achterlaten.

Horeca zoeken
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 Moeilijkheidsgraad 

 Tijdsduur 

15 minuten

 Programma
Weer

Welk weer wordt het?
Met de app Weer bekijk je de weersverwachting voor de komende dagen. Je stelt 
het programma eenvoudig in op je eigen woonplaats, maar je kunt uiteraard ook 
zien hoe het in de rest van Nederland met het weer is gesteld. Piet-Jan Lentjes

Wanneer je van plan bent om een uitstapje te maken, 
is het verstandig om van tevoren het weer te chec-
ken. Dit doe je in Windows 10 met de app Weer. 

Deze app vind je terug in het menu Start. Het programma laat 
de weersverwachting zien voor de komende dagen, zodat je 
precies weet op welke dag je het beste op stap kunt gaan. 

In de app krijg je echter meer dan alleen de temperatuur 
te zien. Door naar beneden te scrollen vind je onder andere 

de tijd waarop de zon opkomt en de hoeveelheid verwachte 
neerslag. Met de optie »Historisch weer« krijg je de geschie-
denis van het weer te zien, zoals de gemiddelde hoogste tem-
peratuur en de gemiddelde regenval. Wanneer je regelmatig 
het weer van meerdere plaatsen in de gaten wilt houden kun 
je ze bewaren op het tabblad »Locaties«. Je hoeft dan niet 
meer eerst op plaatsnaam te zoeken voordat je de weersver-
wachting te zien krijgt. 

KAARTEN
Met een klik op »Kaarten« 
krijg je een landkaart te 
zien waarop je de weers-
verwachting van andere 
landen kunt bekijken.

VOORSPELLING
Op dit tabblad zie je de 
weersverwachting voor 
de komende dagen.

HISTORISCH WEER
Op dit tabblad staat onder andere de 
gemiddelde hoogste temperatuur 
van deze maand en de hoeveelheid 
gemiddelde neerslag.gemiddelde neerslag.

LOCATIES
Wanneer je van bepaalde steden regelma-
tig de weersverwachting wilt weten, voeg 
je ze toe aan het tabblad »Locaties«. Je kunt 
dan snel tussen de plaatsen wisselen.

DETAILS
Na een klik op deze knop 
krijg je de weersverwach-
ting per uur te zien.
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1 App starten
Klik op »Alle apps«, scrol naar beneden in de lijst met programma’s 

en klik op de app »Weer«. De app verschijnt vrijwel meteen op het 
scherm.

2 Standaardlocatie instellen
Controleer of de optie »Celsius« is geselecteerd. Typ vervolgens je 

woonplaats in het tekstvak onder »Kies je standaardlocatie« en druk op 
[Enter].

Weer-app instellen

3 Kaartoverzicht
Klik in het linker kader op de knop »Kaarten«. Je krijgt dan een 

landkaart te zien waarop je de temperatuur van een groot aantal lan-
den kunt bekijken.

4 Historisch overzicht
Door in het linker kader op de knop »Historisch weer« te klikken, 

verschijnt onder andere de gemiddelde hoogste temperatuur of ge-
middelde neerslag van de geselecteerde maand.

1 Weersverwachting
Standaard laat de app een samenvatting van het weer op de gese-

lecteerde dag zien. Klik op de knop »Details« om de weersverwachting 
per uur te bekijken. 

2 Meer gegevens
Scrol naar beneden om de rest van de gegevens te bekijken. Hier 

vind je onder andere de verwachte »Luchtvochtigheid« en de »Maan-
fase«.

Weer bekijken
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur

30 minuten

 Programma
Solitaire  
Collection,  
Pinball FX2

Games in Windows 10
Ook voor een leuk spelletje tussendoor kun je prima bij Windows 10 terecht. 
Leg eens een kaartje of ga achter een flipperkast staan. Je kunt even lekker 
ontspannen en het is nog gratis ook.   Herman Heringa

Net als bij eerdere versies van Windows biedt Microsoft 
een aantal gratis spelletjes voor Windows 10 aan. Zo 
is er een nieuwe variant van het aloude Minesweeper, 

een digitale versie van de Chinese klassieker Mahjongg, het 
woordspelletje Wordament en een eerste level van het avon-
tuurlijke puzzelspel Adera. In deze workshop kijken we eerst 
naar de Solitaire Collection, een verzameling Patience-achtige 
kaartspelletjes. In het kader van het 25-jarig bestaan van 

Solitaire voor Windows heeft Microsoft deze vernieuwd en 
uitgebreid. Daarna bespreken we het flipperkastspel Pinball 
FX2. Die laatste is nog niet standaard geïnstalleerd, maar je 
kunt hem makkelijk downloaden vanuit de online winkel die 
in het besturingssysteem geïntegreerd is.

Laat oude tijden dus herleven en probeer je persoonlijke 
record van dit good old spelletje te verbreken. En kijk eens 
rustig rond in de Store op zoek naar een ander leuk spelletje!

Solitaire Collection

1 Open de app
Zoek op solitaire (klik op het vergrootglas naast het logo van 

 Windows) en selecteer »Microsoft Solitaire Collection«. Nu kun je 
 bovenaan een spel kiezen. Klondike is de bekende Patience-variant.

2 Spelregels
Als je voor de eerste keer een spel speelt, krijg je de spelregels uit-

gelegd. Vink »Niet meer tonen« aan als je de regels in het vervolg niet 
meer hoeft te zien.

3 Instellingen
Via het menu linksboven kun je een hint vragen, de spelregels nog 

eens doorlezen en spelopties aanpassen. Speel bijvoorbeeld met min-
der geluidseffecten of zonder hints.

4 Daguitdagingen
Als je naar »Daguitdagingen« in het overzichtsvenster gaat, kun je 

punten verdienen door bepaalde opdrachten te volbrengen. Voltooi 
bijvoorbeeld drie stapels bij Spider.
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1 Installeer de app 
Ga naar de Store-app en typ ‘pinball’ in het zoekveld. Klik in de 

zoekresultaten op Pinball FX 2 en vervolgens op de knop »Installeren« 
om hem op je pc te downloaden en te installeren.

5 Sterrenclub
Bij »Sterrenclub« ga je eveneens uitdagingen aan voor verschillen-

de spellen en op verschillende niveaus. Als je genoeg sterren verdiend 
hebt, gaan er nieuwe uitdagingen open.

2 Tafel kiezen 
Open de app. De gekleurde tegels in de collectie zijn beschikbare 

kasten; grijze moet je eerst kopen. Kies een tafel en vervolgens »Gratis 
spelen met advertenties« of »Nu kopen«.

6 Statistieken
Onder »Statistieken« vind je informatie als het aantal spellen dat je 

gewonnen en verloren hebt, je gemiddelde en beste score en tijd, be-
haalde uitdagingen en insignes.

3 Flipperen 
Schiet de bal weg door de Enter-toets even ingedrukt te houden 

en dan los te laten. De flippers bedien je met de twee Ctrl-toetsen. Met 
de spatiebalk geef je de kast een duw.

4 Prestaties 
Scrol in het overzichtsvenster naar rechts voor meer mogelijkhe-

den met een Xbox-account. Verdien bijvoorbeeld punten met bepaal-
de prestaties of vergelijk scores met je vrienden.

Pinball FX2
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Overige apps
Windows 10 bevat een flink aantal apps die standaard worden geïnstalleerd. 
Hieronder volgt een greep uit de programma’s die al op je pc staan en een aantal 
handige apps die je gratis uit de Windows store kunt halen. Piet-Jan Lentjes

« Rekenmachine
De app »Rekenmachine« heeft een ander uiterlijk gekregen. Wanneer 
je de app voor de eerste keer start, staat het programma ingesteld 
op »Standaard«. Hiermee kun je eenvoudige sommen oplossen. 
Wanneer je op de menuknop (de knop met de drie streepjes) klikt, 

verschijnt er een keuzemenu waarmee je de digitale calculator ook voor andere 
taken kunt gebruiken. Wil je bijvoorbeeld kilometers omrekenen naar mijlen? Kies 
dan in het menu voor »Lengte«. Typ het aantal kilometers in het bovenste tekstvak 
en kies eronder voor »Kilometer«. Onder het onderste tekstvak selecteer je de 
optie »Mijl«. 

Geldzaken »
De app »Geldzaken« bevat informatie over alles wat met geld 
te maken heeft. Je kunt hier bijvoorbeeld de laatste stand van 
de AEX-index bekijken en zien hoe het met de euro is gesteld. 
Wanneer je in het tabblad »Start« op »Nieuws« klikt, krijg je alle 

recente financiële nieuwsberichten te zien. Op het tabblad »Markten« volg 
je alle aandelen en bekijk je de stijgers en dalers. Op het tabblad »Volglijst« 
kun je je favoriete aandelen toevoegen aan de volglijst. Door te klikken op 
»Valuta« zie je alle valutakoersen van de wereld. Daarnaast vind je hier ook 
de »Valutacalculator« waarmee je eenvoudig de prijs van vreemde valuta kunt 
berekenen. Handig als je binnenkort op vakantie gaat naar het buitenland. 
Met de »Hypotheekcalculator« bereken je de maandelijkse termijn van je 
hypotheek en met de optie »Wereldmarkten« krijg je een overzicht van alle 
koersen wereldwijd. 

Aan de slag »
Wanneer je Windows 10 voor de eerste keer gebruikt, is de app 
»Aan de slag« een uitstekende app om mee te beginnen. De app 
wordt standaard geïnstalleerd op elke machine met Windows 
10, je vindt hem in het menu Start of door te zoeken op »Aan 

de slag« via de zoek-knop op de taakbalk. In de app lees je onder andere 
wat er nieuw is in Windows 10 en worden verschillende programma’s nader 
toegelicht. Wanneer je de app hebt gestart zie je in het kader links de verschil-
lende onderwerpen staan.  Klik op een van de onderwerpen, bijvoorbeeld 
»Kaarten«. Klik in het hoofdvenster op »Nieuwe functies in Kaarten« en je 
krijgt te zien wat de vernieuwingen in de app zijn. 
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3D Builder »
Tegenwoordig worden kleine figuurtjes of onderdelen regelmatig 
met een 3d-printer geprint. Windows 10 heeft een app waarmee 
je uit een aantal voorwerpen kunt kiezen en ze zelfs gedeeltelijk 
aan kunt passen, om ze daarna te laten printen bij een printservice. 

Je vindt de app in het menu Start door op »Alle apps« te klikken en in de lijst 
voor »3D Builder« te kiezen. Vervolgens kies je een van de onderwerpen in de 
»Bibliotheek«. De app laat je vervolgens vanaf je schijf kiezen uit meerdere onder-
delen. Maak je keuze en het geselecteerde voorwerp verschijnt in de 3d-weergave. 
Met de menu-opties in de cirkel kun je bepaalde onderdelen selecteren. De cirkel 
rechts bevat functies om het 3d-model aan te passen en af te drukken met een 
printservice.

« Lezer
Met de gratis app »Lezer« uit de Store kun je pdf-, xps-, en tiff-
bestanden openen. Om een bestand te openen start je de app 
en klik je op »Bladeren«. Vervolgens selecteer je het bestand 
dat je wilt openen. Met een klik op de menuknop kun je het be-

stand onder andere »Delen« of »Afdrukken«. Wanneer je een pdf-bestand hebt 
geopend voeg je notities toe door de tekst te selecteren en voor »Notitie toe-
voegen« te kiezen. Je hebt hier ook de mogelijkheid om tekst te »Markeren«. 
Met de plus- en de min-knop rechtsonder kun je in- en uitzoomen. Wanneer 
je ver genoeg uitzoomt krijg je een overzicht te zien met alle pagina’s van het 
pdf-bestand. Je kunt dan eenvoudig een andere pagina openen door erop te 
klikken.

Xbox »
Wanneer je in het bezit bent van een Xbox One, kun je met de 
»Xbox«-app in Windows 10 in contact blijven met je consolevrienden. 
Je kunt onder andere berichten sturen en de »Activiteitsfeed« 
bekijken, waarop je ziet wat ze het laatst gespeeld hebben. Uiteraard 

kun je in de app je eigen »Achievements« (prestaties in een game) bekijken en 
video’s die je tijdens het spelen van games hebt opgeslagen afspelen. Daarnaast 
is het zelfs mogelijk om de app te verbinden met de Xbox One. Je kunt dan games 
die je op de spelcomputer speelt naar je Windows 10-pc streamen. Je moet 
hiervoor wel de controller van de Xbox verbinden met de usb-poort van je pc.

1 PHOTOTASTIC
COLLAGE

Met deze app maak je 
een leuke collage van je 
eigen foto’s. 

2 CUT THE 
ROPE 2

In dit geinige spelletje 
moet je het beestje Om 
Nom helpen om alle 
snoepjes op te eten.

3 NPO UITZEN�
DING GEMIST

Bekijk tv-programma’s 
van de publieke omroep 
wanneer je maar wilt.

Apptip
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Netflix »
Met »Netflix« kijk je series en films waar en wanneer jij wilt. Voor 
Windows 10 is de app gratis te downloaden uit de Store. Om te kun-
nen kijken moet je wel een Netflix-abonnement hebben. Een abon-
nement is vanaf 8 euro per maand beschikbaar en je krijgt de eerste 

maand gratis. Wanneer je de app hebt gestart log je in met je accountgegevens. 
Vervolgens kun je meteen beginnen met kijken. De aangeboden films en series 
worden in verschillende categorieën weergegeven. Daarnaast kun je films die je 
nog wilt kijken in een lijst plaatsen zodat je ze overzichtelijk bij elkaar hebt staan. 
De app onthoudt waar je gebleven bent met kijken, dus als je de film stopt kun je 
hem op een andere dag meteen verder kijken.

« App Radio
In oude versies van Windows Media Player kon je naar internetradio 
luisteren, maar helaas is deze functie in recentere versies van het pro-
gramma niet meer aanwezig. In de Store zijn echter genoeg apps te vin-
den waarmee je wel naar online radio kunt luisteren. Een voorbeeld is 

het programma »App Radio«. Met deze app blader je probleemloos door honderden 
gratis radiostations. De verschillende stations zijn ondergebracht in meerdere cate-
gorieën en er zit voor ieder wat wils bij. Je kunt naar een specifiek radiostation zoeken 
door op het vergrootglas te klikken. Wanneer je een leuk radiostation hebt gevonden, 
dan hoef je alleen op de bijbehorende tegel te klikken en de app begint meteen met 
afspelen. Jammer genoeg kun je met de app geen radio opnemen. Wanneer je dat 
wilt, kun je beter de app »Audials Radio« gebruiken. 

Videomomenten »
Wanneer je graag je eigen video’s verwerkt in een leuke video met 
muziek, kun je met de app »Videomomenten« direct aan de slag. 
Het programma is gratis te downloaden uit de Store en is geheel 
in het Nederlands. Je kunt video’s gebruiken die je al op de com-

puter hebt staan of een nieuwe video schieten met de camera. De app heeft 
een beperkt aantal functies en is daarom erg eenvoudig in gebruik. Door op 
het tekstballonnetje te klikken kun je teksten toevoegen en de stijl aanpassen. 
Om video’s te splitsen klik je op de rechter muisknop en kies je voor »Splitsen«. 
Door op de knop »Muziek« te klikken kun je een liedje toevoegen aan de video. 
Wanneer je alle aanpassingen gemaakt hebt klik je op »Voorbeeld«. Vervolgens 
kun je de video dan »Opslaan« of »Delen«. 

4 NOS
Met deze app ben 

je altijd op de hoogte van 
het laatste nieuws. 

5 FACEBOOK
Blijf in contact met 

je vrienden en familie op 
Facebook.

6 TVGIDS.NL
Check razendsnel 

wat er op televisie is of 
komt. 

Apptip
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Flipboard »
De app »Flipboard« kun je het beste vergelijken met je eigen, per-
soonlijke tijdschrift. Je kiest zelf wat je in je magazine wilt lezen. 
Wanneer je de gratis app uit de Store hebt gehaald moet je eerst een 
aantal onderwerpen kiezen die je interessant vindt. Je kunt hier ook 

meteen je Twitter- of Facebook-account linken, zodat tweets en Facebookberichten 
eveneens worden verwerkt in je tijdschrift. Wanneer je een account hebt gemaakt 
kun je door je magazine bladeren. Klik op een van de onderwerpen en je krijgt alle 
bijbehorende artikelen te zien. Je kunt dan met het muiswieltje of de pijltjestoet-
sen door je magazine bladeren. Om andere magazines te bekijken klik je bovenaan 
het hoofdscherm op »Ontdek«. In het kader links staan verschillende rubrieken 
waar je dan een keuze uit kunt maken.

« PicsArt - Photo Studio
Met de gratis app »Photo Studio« kun je al je foto’s eenvoudig 
bewerken. De app heeft verschillende tools en functies waarmee 
je eenvoudig uit de voeten kunt. Wanneer je de app uit de Store 
hebt gedownload klik je onder »Home« op de tegel »Photo« 

en kies je een foto die je wilt bewerken. Wanneer je eenmaal een foto hebt 
geopend, staan onderaan alle beschikbare tools en functies. Onder de knop 
»Tool« staan de belangrijkste functies om de foto te bewerken, zoals »Crop« 
(bijsnijden) en »Enhance« (verbeteren). Wanneer je alleen een leuk filter wilt 
toepassen op je foto kies je voor de functie »Effect«. Je hebt dan de keuze uit 
een collectie filters die je kunt gebruiken. Wanneer je klaar bent kun je hem 
opslaan of meteen delen met je vrienden, bijvoorbeeld op Facebook.

Teletekst »
De app »Teletekst« doet wat je ervan zou verwachten. Je kunt met de 
app alle teletekstpagina’s opvragen en bekijken. Je typt een pagina-
nummer met de cijfertoetsen op het scherm en de pagina verschijnt 
razendsnel op het scherm. Je kunt echter ook de muis gebruiken om 

in een geopende pagina op een paginanummer te klikken. Je hoeft dan niet meer 
eerst het hele getal te typen voordat de pagina verschijnt. Pagina’s die je regelma-
tig wilt bekijken kun je als favoriet opslaan door op het pictogram met het sterretje 
te klikken. Ze verschijnen dan rechts van het hoofdscherm. Je kunt een pagina ook 
‘pinnen’. Hier mee verschijnt de desbetreffende teletekstpagina in het menu Start. 
Je doet dit door op het prikkertje te klikken. 

7 BUIENRADAR
Met deze app weet 

je altijd de actuele weers-
informatie en de weers-
verwachting.

8 MUSIC 
MAKER JAM

Maak razendsnel swin-
gende liedjes met deze 
leuke muziek-app.

9 CROSSY 
ROAD

In deze geinige game 
moet je proberen om zo 
ver mogelijk te komen en 
het verkeer te ontwijken.



OFFICE

80 Windows 10  Personen

 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur 

30 minuten

 Programma 
Personen

Al je vrienden bij elkaar
De gegevens van mensen waar je contact mee hebt, staan vaak verspreid 
over accounts bij verschillende bedrijven als Microsoft, Google, Apple en je 
internetprovider. In Windows 10 kun je de gegevens voor een aantal accounts 
centraal beheren met de app Personen. Herman Heringa

Met de app Personen heb je een centrale plek 
om de contactgegevens van al je familie, vrien-
den en collega’s op te slaan. Je kunt gegevens 

importeren vanuit onder andere Microsoft-, Google- en 
iCloud-accounts. Binnen de app kun je deze gegevens ook 
bewerken en nieuwe contactpersonen toevoegen. Heb je 

verschillende gegevens van dezelfde persoon verspreid 
staan over twee accounts, dan kun je die profielen aan 
elkaar koppelen. Klik je bijvoorbeeld op een mailadres of 
een fysiek postadres, dan wordt er automatisch een app 
geopend die iets met deze gegevens kan, zoals Mail of 
Kaarten.

Personen  Personen  

 1 Open de app
Zoek op personen in het algemene Windows-zoekveld en klik bo-

venaan in de lijst op »»Personen«  of klik op de tegel met poppetjes in 
het startmenu om de app te openen.

2 Account toevoegen
Klik op de drie puntjes boven het zoekveld en vervolgens op »In-

stellingen« en »Account toevoegen« om contactgegevens vanuit een 
bestaand account in de app te importeren.

3 Accountgegevens
Kies welk ac count je wilt toevoegen en log in met de betreffende 

gebruikersgegevens. Via »Geavanceerde configuratie« kun je de mail 
van je internetprovider toevoegen (POP of IMAP).

4 Filteren
Standaard krijg je de gegevens van alle toegevoegde accounts te 

zien. Wil je een specifiek account bekijken, klik dan onder het zoekveld 
achter »Weergeven« op »alles«. 
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9 Koppelen 
Met de punaise neem je een contact als tegel op in het startmenu. 

Met de schakels koppel je het profiel aan een ander profiel van die 
persoon, bijvoorbeeld uit een ander account.

10  Gebruiken 
Als je op de gegevens klikt, wordt er een app geopend die daar 

iets mee kan. Bij een mailadres maak je bijvoorbeeld een nieuw bericht 
in Mail en een adres wordt opgezocht in Kaarten.

7 Foto 
Als je op »Add photo« klikt, ga je naar de fotoverzameling op je pc. 

Kies een foto en bepaal de uitsnede door de foto te verslepen en in te 
zoomen of het rondje te verkleinen.

5 Toevoegen 
Om een nieuwe contactpersoon toe te voegen klik je op het plusje 

boven het zoekveld. De eerste keer krijg je de vraag bij welke account 
de gegevens standaard moeten worden opgeslagen.

8 Bewerken 
Selecteer een contactpersoon via het zoekveld of de alfabetische 

lijst links. Rechts krijg je dan alle gegevens te zien. Klik op het potlood-
je rechtsboven om gegevens te bewerken.

6 Invullen 
Vul nu de gegevens van je nieuwe contact in. Met de plusjes kun je 

extra velden toevoegen. Onder »Overig« vind je bijvoorbeeld website, 
bedrijf, functie en verjaardagsdatum. 
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Alle afspraken
bij elkaar
De handige agenda in Windows 10 zorgt ervoor dat 
je nooit meer een afspraak vergeet - zelfs niets als 
deze in een andere online agenda is gezet.
 Alieke van Sommeren

Iedereen gebruikt er een: een agenda. Papier is uit, digitaal 
is helemaal in. Je afspraken heb je zo altijd bij je in de vorm 
van een pc, smartphone of tablet. In een oogwenk zie je of 

je tijd hebt voor dat etentje of shoppingtrip. Als je achter de 
pc zit, is het toevoegen van afspraken of het bekijken ervan 
erg handig. Extra informatie toevoegen aan je afspraak of 

deze een-
voudig aanpassen is 
zo gepiept.

We laten zien hoe je je agenda opent, vult met 
afspraken, mensen uitnodigt voor een afspraak , extra infor-
matie in je afspraak zet en een tweede agenda toevoegt.

Aan de slag met de Agenda-app

1 Agenda-app openen
De makkelijkste manier om de  Agenda-app te openen is door via 

de zoek-knop op je taakbalk agenda als zoekterm in te voeren. Je 
krijgt dan een schermpje met resultaten te zien.

2  Agenda kiezen
Als je met je Microsoft-account bent ing elogd, wordt je Outlook-

agenda getoond als optie. In stap 9 gaan we in op het toevoegen van 
een andere agenda.

3  Openingsscherm
De huidige dag wordt met een gekleurd vak aangegeven. Links zie 

je een kleiner maandoverzicht en welke agenda wordt getoond. On-
derin de linkerkolom vind je een icoontje voor je mail en instellingen.

4  Extra instellingen
Via het tandwieltje onderaan de linkerkolom bekijk je verdere 

opties voor je agenda. We gaan in de volgende stap extra opties voor 
je agenda bekijken. Kies voor »Agenda-instellingen«.

voudig aanpassen is 
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Aan de slag met de Agenda-app

7 Afspraakdetails 
Voer de omschrijving, begin en eindtijd en eventuele opmerkingen 

(in het tekstveld) in. Via de balk bovenaan kun je een herinnering instellen 
of een herhaling (elke week, elk jaar e.d.). Sluit af via »Opslaan en sluiten«.

5 Andere tijden 
Hier kun je de eerste dag van de week selecteren, dagen van je werk-

week aanpassen, je werkuren aangeven en weeknummers aanzetten. Via 
een muisklik op een leeg stuk linkerkolom sluit je het menuvenster.

8 Personen uitnodigen 
Rechts in het detailscherm staat een invoerveld om personen uit te 

nodigen. Als je daar de eerste letters van een van je contactpersonen 
invoert, wordt hij of zij per e-mail uitgenodigd.

6 Afspraak toevoegen 
Via »Nieuwe gebeurtenis« linksboven of het klikken op de dag 

waarop je een afspraak wilt plannen kun je een nieuwe afspraak aan-
maken. De eerste optie biedt direct toegang tot uitgebreidere opties.

9 Extra agenda toevoegen 
Via het tandwieltje en daarna »Accounts« voeg je een account toe 

waarvan je de agenda wilt tonen. Je hebt een ruime keuze aan soort 
accounts.

10 Kiezen in welke agenda 
Zodra een account is toegevoegd, staat de naam links in beeld 

en de bijbehorende afspraken in je overzicht. Bij een nieuwe afspraak 
moet je er op letten de juiste agenda te kiezen.
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E-mailen in Windows 10
Met de Mail-app van Windows ontvang en verstuur je e-mail met je Outlook-account 
(waaronder Hotmail en Live). Maar het is ook mogelijk om met de Mail-app te mailen 
als je een account hebt bij Gmail of andere (web-)maildiensten. Jos Heijmans

Met de Mail-app van Windows 10 heb je alles bij de 
hand voor het ontvangen, versturen en beheren van 
berichten. Je kunt hiermee je e-mail van Outlook of 

Hotmail en van overige mailaanbieders zoals Google of je in-
ternetprovider beheren. Bij het opstellen van een bericht heb 
je zelfs de mogelijkheid om tekstopmaak toe te passen zoals 

bij een tekstverwerker. Uiteraard ontbreekt de mogelijkheid 
van het invoegen van bijlagen niet.

Hoewel de app het beste werkt wanneer je met een 
Microsoft-account op de pc inlogt, is het mogelijk om je apart 
aan te melden op de app wanneer je op je pc inlogt met een 
lokaal account.

Werken met de Mail-app

1 Mail-app activeren 
Tijdens de installatie van Windows 10 is de app op het Startscherm 

geplaatst. Klik op het pictogram met de envelop.
2 Account activeren 

Of je nu een e-mailadres hebt bij Outlook of Hotmail, bij een an-
dere aanbieder of bij je provider, je moet dat adres eerst koppelen aan 
de Outlook-app. Klik op »Postvak IN openen«.

3 Mail synchroniseren 
Standaard geeft de app alleen recente nieuwe mail weer. Om alle 

mail te tonen klik je op het tandwiel, daarna op «Accounts«, de ac-
countnaam en »Synchronisatie-instellingen voor postvak wijzigen«.

4 Instellingen wijzigen 
Kies bij »E-mail downloaden van« de gewenste instelling. Wil je alle 

mail zien, dan kies je voor »elk gewenst moment«.
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JOUW ACCOUNT
Gebruik deze pictogrammen om 
een nieuw bericht te maken, het 
mailaccount te kiezen dat je wilt ge-
bruiken en de mappen te beheren.

SCHAKELEN 
TUSSEN APPS
Klik op het pictogram van de kalender 
om de app Agenda te openen. Je keert 
terug naar e-mail met een klik op de 
enveloppe. Achter het tandwiel gaan 
instellingen en opties schuil.

BEHEER
Als je wilt zoeken in e-mails, klik je op het vergrootglas en voer 
je de zoekterm in. Met een druk op de drie horizontale streepjes 
kun je acties uitvoeren op meerdere geselecteerde berichten.

ACTIES
Wanneer je een bericht hebt ge-
opend voer je er allerhande acties 
op uit middels dit menu. Hier kun 
je onder andere berichten »Door-
sturen«, »Beantwoorden« en 
»Verwijderen«.

Mail  Windows 10

5 Postvak IN
Aan de linkerkant staan alle berichten in Postvak IN weergegeven. 

Je ziet de afzender, het onderwerp en een korte inhoud. Klik op het 
bericht om het in het grote venster weer te geven.

6 Berichtopties
In het menu boven aan het scherm staan de berichtopties. Klik 

op de bijbehorende optie als je een bericht wil »Beantwoorden«, aan 
 »Allen beantwoorden«, »Doorsturen« of »Verwijderen«.
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9 Bijlagen invoegen 
Op het tabblad »Invoegen« voeg je bestanden en afbeeldingen 

aan je bericht toe. Je kunt zelfs een »Tabel« aanmaken en een »Koppe-
ling« naar een webpagina maken.

10 Spellingcontrole 
Tijdens het typen is automatisch de spellingcontrole actief. 

Foute woorden krijgen een rood kringeltje. Klik rechts op het woord 
voor verbetersuggesties. Klik op »Verzenden« als je klaar bent.

11   Handtekening 
Onderaan ieder nieuw bericht staat je handtekening. Om dit 

te wijzigen of uit te zetten, klik je in de linkerbalk op het tandwiel en 
daarna op »Opties«. Scrol naar »Handtekening« en pas het aan.

12 Overige opties 
Nu je toch in de opties van de app bent, kun je direct meer 

instellingen wijzigen, zoals een nieuwe »Achtergrondafbeelding«, 
»Snelle acties« en andere opties voor »Lezen«.

7 Nieuw bericht maken 
Om een nieuw bericht te maken, klik je op het plus-teken links in 

de zijbalk. In het rechterdeel typ je de geadresseerde, het onderwerp 
en het bericht. 

8 Tekst opmaken 
Je kunt je bericht voorzien van tussenkopjes, andere lettertypen 

en overige opmaak. Net als in een tekstverwerker kies je de gewenste 
opmaak met de knoppen bovenaan.
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15 Geef toestemming 
Er verschijnt een venster waarin jou om toestemming wordt 

gevraagd om de Mail-app alle aspecten van je Google-account te laten 
beheren. Klik op »Accepteren«.

16 Account actief 
Klik in de linker kolom op het pictogram van de accounts (het 

gestileerde poppetje). Onder »Outlook« zie je dat het account Google 
erbij is gekomen. Klik erop om te openen.

13 Accounts toevoegen 
Met de Mail-app kun je ook berichten lezen en versturen van 

andere mailaccounts, als je die hebt. Klik op het tandwiel, »Accounts« 
en »Account toevoegen«.

14 Gmail-account toevoegen 
Voor het toevoegen van een Gmail-account, klik je op 

 v»Google«. Voer je accountgegevens in en klik op »Inloggen«. 

  Postvak IN beheren
Als je het Postvak IN wilt opruimen, klik je 
met de rechter muisknop op het betref-
fende bericht. Kies uit het uitvalmenu één 
van de opties. 
Als je bijvoorbeeld meerdere berichten wilt 
verwijderen klik je op de vier horizontale 
streepjes naast het pictogram voor syn-
chroniseren bovenaan, maak je de selectie 
en klik je op »Verwijderen«.



OFFICE

88 Windows 10  Skype

 Moeilijkheidsgraad 

 Tijdsduur 

30 minuten

 Programma
Skype

Bellen met Skype
In Windows 8 kon je nog (video)bellen met een speciale Skype-app, maar 
in Windows 10 is deze weer verdwenen. Als je nu wilt skypen, moet je de 
bureaubladversie downloaden en installeren. Jos Heijmans

Met Skype bel je gratis met andere personen die het 
programma hebben geïnstalleerd en een gebrui-
kersprofiel hebben. Nadat het bedrijf achter Skype 

jarenlang zelfstandig had geopereerd, kwam het in 2011 in 
handen van Microsoft. De laatste tijd zat Microsoft een beetje 
met de handen in het haar met Skype. Er zou een speciale 
Metro-app van Skype komen en deze werd ook daadwerkelijk 
ontwikkeld. Later werd de ontwikkeling stopgezet waardoor 

de Windows 10-gebruiker weer de bureaubladvariant moet 
downloaden en installeren om te skypen. Op termijn is het 
de bedoeling dat Skype-functionaliteit wordt opgenomen 
in de apps Berichten, Bellen en Camera. Tot die tijd is er de 
gewone bureaubladversie. Hoe je deze downloadt, installeert 
en in Windows 10 gebruikt, lees je op de volgende pagina’s. 
Daarnaast leggen we uit hoe je de reclamebanners kunt 
uitzetten.

(Video-)bellen met Skype

1 Skype downloaden (1)
Na een ‘verse’ installatie van Windows 10 staat de knop »Skype-Down-

load« in het Startmenu. Klik hierop om het programma op te halen.
2 Skype downloaden (2)

Microsoft heeft een speciale app gemaakt, die enkel bedoeld is om 
Skype te downloaden. Klik in het venster dat geopend werd op »Down-
load Skype«. 

3 Installatie uitvoeren (1)
Je wordt naar de pagina van Skype geleid waarna het downloaden 

direct begint. Nadat het downloaden is voltooid, klik je op »Uitvoeren«.
4 Installatie uitvoeren (2)

Tijdens de installatieprocedure maak je een aantal keuzes, zoals de 
taal en het gebruik van »Klik-en-bel«. Met dit laatste kun je direct sky-
pen vanaf een website die dit ondersteunt.
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7 Aanmelden met Microsoft-account 
Als je gekozen hebt om met je Microsoft-account aan te melden, 

verschijnt er een nieuw inlogvenster. Voer de gegevens in en klik op 
»Aanmelden«.

5 Zoekmachine instellen 
Aangezien Skype van Microsoft is, wordt voorgesteld dat je Bing 

als standaard zoekmachine gebruikt en MSN als startpagina. Als je dat 
niet wilt, verwijder je de vinkjes en druk je op »Doorgaan«.

8 Uitzondering in de firewall 
Voor een goede communicatie moet je een uitzondering in je 

firewall toestaan. Wanneer je deze melding krijgt, klik je op »Toegang 
toestaan«.

6 Skype starten 
Na de installatie meld je je aan met je Skypenaam, Microsoft-

account of Facebook-profiel. Als je die nog niet hebt, klik je op »Nieuw 
account aanmaken«.

(Video-)bellen met Skype

9 Beeld en geluid 
Er volgt een test van de luidsprekers, microfoon en webcam. Con-

troleer de werking en pas deze indien nodig aan. Wanneer alles in orde 
is, klik je op »Doorgaan«.

10 Profielfoto  
Je kunt de webcam een foto laten nemen en die gebruiken als 

profielafbeelding. Je kunt ook later een afbeelding uploaden vanaf je 
harde schijf.
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13 Lijst met contactpersonen
De gevonden contactpersonen staan in de lijst aan de linker-

kant van het scherm. Klik op de naam van degene die je wilt bellen.

11 Vrienden opsporen
Je kunt het programma in je adresboek laten zoeken om te 

kijken welke contacten er Skype gebruiken. Klik op »Zoeken in adres-
boek«.

14 Een gesprek starten
In het middelste venster zie je de gegevens van jouw contact-

persoon. Als je wilt bellen, klik je op het hoorntje en als je een video-
gesprek wilt voeren, klik je op de camera.

12 Skype start
Het home-scherm van Skype is Skype Start. Jammer genoeg 

wordt deze ontsierd door reclame, maar die kun je uitschakelen (zie 
stap 18).

15 Gespreksvenster
Tijdens het gesprek verschijnt het gespreksvenster. Klik op het 

pictogram met het plusteken als je extra taken wilt doen zoals bestan-
den en contactpersonen sturen. Klik op het hoorntje om op te hangen.

16 Contacten toevoegen
Personen die niet automatisch uit het adresboek zijn toege-

voegd, kun je handmatig toevoegen. Voer de naam in het zoekvak in 
en klik op de naam als je deze wilt »Toevoegen aan contactpersonen«.



91Skype  Windows 10

17 Reclame verwijderen
In de browser kun je reclame inmiddels tegenhouden met een 

adblocker, maar die werkt niet in Skype. Hier kijk je dus nog steeds 
tegen vervelende reclame aan.

18 Internetopties wijzigen
Ga naar »Configuratiescherm«,  »Netwerk en internet«, »Inter-

net-opties«, »Beveiliging«. Klik op »Websites met beperkte toegang«‘ 
en »Websites«. Typ https://apps.skype.com/ en klik »Toevoegen«.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
In het linkermenu staat alles wat je nodig hebt om 
met Skype te werken, zoals je eigen profiel, het 
zoekvak en de contactenlijst.

MELDINGEN
Statusmeldingen zoals geslaagde en mislukte oproepen worden 
opgesomd in het meldingenvenster. Daaronder staat de chatbalk 
waarmee je iemand een tekstbericht stuurt als diegene op dit 
moment niet bereikbaar is via Skype.

MENUBALK
De menubalk is altijd zichtbaar. 
Hier bepaal je hoe je lijst met 
contacten eruitziet, geef je jouw 
Skype-status aan en maak je 
uitgebreide instellingen.

BELLEN
Als je een contactper-
soon hebt aangeklikt om 
mee te bellen, vind je hier 
de gegevens, zoals pro-
fielfoto, status en uiter-
aard de knoppen om het 
(video)bellen te starten.

https://apps.skype.com/
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Notities maken met OneNote
Met OneNote deel je notitieblokjes met andere gebruikers en collega’s en 
bewerk je ze online. Dat is handig als je buiten de deur werkt! Jos Heijmans

OneNote is misschien wel de onbekendste loot aan de 
Office-boom van Microsoft. Pas door de toename van 
clouddiensten namen het nut en de bekendheid toe. 

Doordat je bestanden online opslaat, kan iedereen gemak-
kelijk aan hetzelfde document werken. Elke wijziging wordt 
direct zichtbaar. OneNote is bij uitstek geschikt voor het ge-
zamenlijk genereren van ideeën, plannen en ruwe schetsen 
over internet. 

Aangezien de notities online in OneDrive worden opgeslagen 
kun je het document lezen, bewerken en delen vanaf elke 
locatie met een internetverbinding. Dit houdt in dat je overal 
notities kunt maken en bewerken, ook als je onderweg bent. 

TABBLADEN
Evenals bijvoorbeeld Word 
werkt OneNote met tabbladen 
en een lint waarop opties en 
commando’s staan.

NIEUWE NOTITIE
Klik op het plusje in het rondje om een 
nieuwe notitie aan het actieve notitie-
blok toe te voegen.

ONLINE BEWERKEN
Er is ook een online OneNote-app met 
basisfuncties. Zo kun je notities bewerken 
zonder dat je het volledige programma bij 
de hand hebt. Wijzigingen worden direct 
gesynchroniseerd.

NOTITIES DELEN
Omdat je notities standaard 
op OneDrive in de cloud 
worden opgeslagen, kun je 
deze informatie met ieder-
een delen die je wilt.
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5 Samenwerken
De grote kracht van OneNote is dat je je notities kunt delen met 

anderen, zodat zij er items aan toe kunnen voegen. Klik op »Delen« 
(pictogram rechtsboven) en kies de methode.

6 Notitie online 
Als je onderweg bent kun je de notitie online lezen en bewerken. 

Ga met je webbrowser naar onedrive.live.com en voer je inloggegevens 
in. Klik dan op de map met de notitie.

3 Webpagina invoegen
Klik op het tabblad »Invoegen« en daarna op »Koppeling« wan-

neer je een verwijzing naar een webpagina in je notitie wilt zetten.

1 Beginscherm
Als je OneNote voor het eerst start, kom je automatisch in het 

tabblad »Start«. Op dit tabblad staat in het linker menu een voorbeeld-
notitie voor je klaar. 

4 Afbeelding toevoegen
Eveneens via het tabblad »Invoegen« voeg je een »Afbeelding« 

toe. Selecteer de afbeelding op je pc of in een map op OneDrive en klik 
»Openen«.

2 Nieuwe notitie maken
Klik op het plusteken om een nieuwe notitie aan te maken. Bedenk 

er een pakkende titel voor en begin met schrijven.

Notities maken met OneNote
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Gratis tekstverwerken met Word
In de Windows 10 Store kun je mobiele apps downloaden voor de Office-programma's Word, 
Excel en Powerpoint. Voor pc-gebruik zijn deze beperkt tot lezen, op mobiele apparaten kun 
je ook maken en bewerken. Op deze twee pagina's komt Word aan de orde. Jos Heijmans

Standaard installeert Windows een aantal apps voor je, 
maar het aanbod in de Store is veel groter. Zo vind je er 
gratis versies van de belangrijkste Office-programma's. 

Als je deze op een pc installeert maar geen abonnement op 
Office 365 hebt, kun je de documenten, spreadsheets en 
 presentaties alleen bekijken - niet bewerken. Voor het bewer-
ken gebruik je dan de online-versie van Word, die je benadert 
als je bent ingelogd op OneDrive.

Heb je wel een abonnement of een mobiel apparaat met een 
schermgrootte tot 10,1 inch, dan kun je documenten tevens 
aanmaken en bewerken met Word Mobile. 

Met de app Word Mobile heb je alle basisfuncties bij de 
hand voor het opstellen van brieven of andere documenten. 
De documenten worden automatisch opgeslagen in de 
map Documenten op OneDrive. Zo kun je er overal bij en dit 
maakt het erg eenvoudig om met meerdere mensen aan een 
document samen te werken.

BESTANDENLIJST
Klik op »Bestand« om een nieuw docu-
ment te maken, een bestaand document 
te openen, af te drukken of te delen.

STIJLEN
Kies hier een stijl voor je tekst, zoals kop-
pen, ondertitels en citaten. Klik op het 
neerwaartse pijtje om door de mogelijk-
heden te scrollen.

HET LINT
Hoewel de Word-app min-
der uitgebreid is dan de 
volledige versie, biedt deze 
voldoende basisfuncties 
voor al je documenten.

DELEN
Als je met anderen wilt samen-
werken aan je document, klik 
je op het pictogram voor delen 
en stuur je een uitnodiging via 
e-mail. Je kunt de genodigden 
alleen laten lezen of ook laten 
bewerken.
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1 Word downloaden 
Om de app Word te downloaden, klik je op het pictogram van de 

Windows Store en voer je in het zoekveld de term Word in. Klik op de 
bijbehorende tegel in de resultatenlijst.

2 Bestandenlijst 
Als je de app opstart, zie je links de bestanden die op OneDrive 

staan. Standaard worden al jouw documenten ook automatisch daar 
opgeslagen. Klik op »Bladeren« om op andere locaties te zoeken.

Werken met de Word-app

3 Nieuw bestand aanmaken 
Als je een nieuw document wilt maken, selecteer je een voorbeeld 

uit het rechter venster. Er zijn diverse voorbeelden waaruit je kunt 
kiezen, maar je kunt natuurlijk ook van een leeg document uitgaan.

4 Tabbladen 
In het menu boven aan de pagina kun je kiezen uit verschillende 

tabbladen voor bijvoorbeeld de opmaak van je document of het invoe-
gen van een afbeelding.

5 Opslaan 
Elk nieuw document dat je maakt wordt automatisch opgeslagen 

als »Document«. Klik op »Opslaan« om het document met een meer 
logische naam op te slaan.

6 Samenwerken 
Om het document met anderen te delen, klik je op het pictogram 

voor »Delen«. Voer de e-mailadressen van de andere personen in en 
bepaal of zij mogen bewerken of alleen bekijken.
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Excel 

Gratis rekenen met Excel
In de Windows 10 Store kun je mobiele apps downloaden voor de 
Office-programma's Word, Excel en Powerpoint. Voor pc-gebruik zijn 
deze beperkt tot lezen, op mobiele apparaten kun je ook maken en 
bewerken. Op deze twee pagina's komt Excel aan de orde. Jos Heijmans

96 Windows 10 Excel

HET LINT
Met het menu boven aan het 
scherm open je bestaande werk-
mappen, maak je een nieuwe 
werkmap aan, voeg je formules in 
en pas je opmaak toe op je werk-
bladen.

OPTIES
Als je ergens niet uitkomt, klik 
dan op het pictogram met het 
gloeilampje. Dit opent de help-
functie. Je kunt je werkmap delen 
via e-mail met anderen door op 
het pictogram met het poppetje 
en het plusje te klikken en als je 
een fout hebt gemaakt, dan maak 
je deze ongedaan met het pijltje 
daarnaast.

NIEUW WERKBLAD
Als je een nieuw werkblad aan je 
map wilt toevoegen, klik je op het 
plusteken onder aan het werk-
blad. Dubbelklik daarna op de 
naam ervan om deze te wijzigen.

NAAM WIJZIGEN
Om de naam van de werkmap te wijzi-
gen, klik je er één keer op. Typ daarna 
de nieuwe naam en deze wordt auto-
matisch opgeslagen.

Standaard installeert Windows een aantal apps voor je, maar 
het aanbod in de Store is veel groter. Zo vind je er gratis 
versies van de belangrijkste Office-programma's. Als je 

deze op een pc installeert maar geen abonnement op Office 365 
hebt, kun je de documenten, spreadsheets en presentaties alleen 
bekijken - niet bewerken. Voor het bewerken gebruik je dan de 
online-versie van Excel, die je benadert als je bent ingelogd op 
OneDrive.

Heb je wel een abonnement of een mobiel apparaat met 
een schermgrootte tot 10,1 inch, dan kun je documenten te-

vens aanmaken en bewerken met Excel Mobile.
Met Excel Mobile maak en bewerk je spreadsheets en het 
programma geeft je inzicht in je gegevens. Deze gegevens 
komen tot leven met grafieken en andere visuele voorstel-
lingen. De app is geoptimaliseerd voor touchscreens, maar 
werkt als vertrouwd op pc’s en laptops.

Excel Mobile heeft de belangrijkste basisfuncties aan 
boord voor het maken van berekeningen. Alles wat je doet 
wordt automatisch opgeslagen en er wordt zelfs een geschie-
denis van je wijzigingen bijgehouden.
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5 Elders opslaan
Je kunt jouw werk ook lokaal of op een netwerk opslaan. Dat geef 

je vreemd genoeg aan bij het openen of aanmaken van een nieuw 
document.

6 Foutherstel
De app slaat een aantal versies van het document op, zodat je 

altijd terug kunt naar een eerdere versie. Handig in het geval je ergens 
een rekenfout hebt gemaakt.

3 Geen zorgen
Je hoeft je geen zorgen te maken over het tussentijds opslaan van 

wijzigingen of voor het definitief opslaan van je werkblad. Excel doet 
dat geheel automatisch.

1 Excel downloaden
Open de »Windows Store« en zoek naar Excel. Klik op de bijbe-

horende tegel in de resultatenlijst. Op de volgende pagina klik je op 
»Gratis«. De app wordt gedownload en geïnstalleerd.

4 Uitgebreid
Hoewel de app een minder omvangrijke variant van het ‘grote’ Ex-

cel is, zitten er voor menig rekenbehoefte formules in. Voor standaard 
rekenwerk is dit meer dan voldoende.

2 Voorbeeldbladen
In Excel zitten allerhande voorbeeldwerkbladen voor de meest 

uiteenlopende toepassingen. Hierin zijn alle formules al opgenomen, 
je hoeft hem alleen maar aan je eigen situatie aan te passen.

Aan de slag met Excel
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MENU BESTAND
Via dit menu-item regel je alles wat met 
PowerPoint-bestanden te maken heeft: 
aanmaken, openen, opslaan, printen en 
delen met anderen. 

EXTRA’S TOEVOEGEN
Je presentatie opleuken is erg eenvou-
dig. Behalve tekst en afbeeldingen is 
het ook mogelijk om vormen en Smart-
Art in te voegen. 

DELEN
Voer een naam van een van 
je contactpersonen in om je 
presentatie met ze te delen. Als 
bijlage versturen of een linkje 
delen kan ook.

Windows 10  PowerPoint

 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur 

30 minuten

 Programma
PowerPoint 

Gratis presentaties met PowerPoint
In de Windows 10 Store kun je mobiele apps downloaden voor de Office-
programma's Word, Excel en Powerpoint. Voor pc-gebruik zijn deze beperkt 
tot lezen, op mobiele apparaten kun je ook maken en bewerken. Op deze twee 
pagina's komt PowerPoint aan de orde. Alieke van Sommeren

Standaard installeert Windows een aantal apps voor je, 
maar het aanbod in de Store is veel groter. Zo vind je er 
gratis versies van de belangrijkste Office-programma's. 

Als je deze op een pc installeert maar geen abonnement op 
Office 365 hebt, kun je de documenten, spreadsheets en pre-
sentaties alleen bekijken - niet bewerken. Voor het bewerken 
gebruik je dan de online-versie van PowerPoint, die je bena-
dert als je bent ingelogd op OneDrive.

Heb je wel een abonnement of een mobiel apparaat met 

een schermgrootte tot 10,1 inch, dan kun je documenten te-
vens aanmaken en bewerken met PowerPoint Mobile.

Mocht je niet echt veel kantoorwerk doen maar zo heel af en 
toe toch een presentatie willen maken, dan is PowerPoint Mobile 
een prima optie. Daarmee draai je in een handomdraai een een-
voudige presentatie in elkaar die er toch netjes uit ziet.

De presentaties worden net als bij de andere Office-apps 
gratis in OneDrive opgeslagen. Hierdoor kun je er met meer-
dere apparaten bij: wel zo handig.

WERKVLAK
PowerPoint geeft aanwijzingen over hoe 
je de dia’s kunt vullen. Zodra je extra’s 
zoals een afbeelding toevoegt, verschij-
nen er hulplijntjes in beeld om alles 
netjes te plaatsen.
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5 Overgangen 
Een opvallend deel van de presentatie is het overgaan van de ene 

dia in de andere. Je hebt ruime keus aan opties op de tab »Overgan-
gen«

6 Starten 
Als je (tussendoor) je presentatie wilt bekijken, klik je op het picto-

gram van het diascherm, rechts naast de helpfunctie. Je krijgt je pre-
sentatie dan op volledige schermgrootte te zien.

3 Mooier maken 
PowerPoint biedt je via de tab »Ontwerpen« de optie om een 

thema te kiezen voor je dia’s in de presentatie. Zo maak je het wat 
minder saai.

1 PowerPoint installeren 
De app PowerPoint is terug te vinden in de »Windows Store«. Voer 

in het zoekveld de term PowerPoint in en klik op »Gratis«. Zodra de in-
stallatie is afgerond, kun je de PowerPoint-app via het zoekveld openen.

4 Extra inhoud 
Alleen tekst is niet leuk om te bekijken: via de tab »Invoegen« voeg 

je extra inhoud toe om je presentatie aantrekkelijker te maken, zoals 
een tabel, afbeeldingen, vormen of SmartArt.

2 Dia’s maken 
Nadat je een nieuwe presentatie hebt gestart, ga je meteen aan 

de slag met een dia: door te dubbelklikken voeg je op de betreffende 
plekken tekst toe.

Aan de slag met PowerPoint
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Beveiliging 
en onderhoud

Beveilig je computer
Computeren moet leuk zijn en vooral leuk blijven. Helaas bestaan er vervelende 
virussen en programma’s die de werking van je computer ondermijnen en zo het 
computerplezier verpesten. Met de ingebouwde beveiliging van Windows houd je 
veel van deze lastposten buiten de deur. Jan Mulder

Vroeger, toen het nog niet gebruikelijk was om thuis 
een internetverbinding te hebben, hoefde je eigenlijk 
niet zo na te denken over de beveiliging van je pc. Je 

moest wel opletten met diskettes, want daar kon een virus 
op staan. Dat is tegenwoordig wel anders. De meeste com-
puters hebben altijd een verbinding met internet. Dat is erg 
handig, maar het nadeel is dat ongewenste software zich ge-

makkelijk een weg kan banen naar de harde schijf. Gelukkig 
kun je de pc hier goed tegen beschermen door een paar 
simpele voorzorgsmaatregelen te nemen. Windows helpt je 
hierbij  met het onderdeel »Beveiliging en onderhoud« in het 
»Configuratiescherm«. In dit artikel bekijken we de verschil-
lende onderdelen hiervan in detail.

Het onderdeel »Beveiliging en onderhoud«

1 Beveiliging en onderhoud 
Klik met de rechtermuisknop op de Startknop en kies voor 

 »Configuratiescherm«. Klik vervolgens op »De status van uw computer 
controleren« onder »Systeem en beveiliging«.

2 Twee opties 
Bovenaan zie je hoe het staat met de beveiliging van je pc. Nor-

maal staat daar: 'Er zijn geen problemen gevonden…' Daaronder staan 
twee opties: »Beveiliging« en »Onderhoud«.

3 Waarschuwing 
Als er iets mis is, zie je hieronder een waarschuwing met een gele 

of rode balk. Daarnaast staat dan een link naar het systeemonderdeel 
waarmee je het probleem kunt oplossen. 

4 Beveiliging 
Klik op »Beveiliging« om dat deelvenster te openen. Er verschijnt 

dan een lijst met onderdelen zoals »Netwerkfirewall« en »Virusbeveili-
ging« met daarachter de status. 
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9 Windows firewall uitschakelen 
In het nieuwe venster klik je voor het uit- of inschakelen van de 

firewall in de linkerkolom op de optie »Windows Firewall in- of uitscha-
kelen«.  Klik op »Ja« als er om je toestemming wordt gevraagd.

10 Firewallinstellingen aanpassen 
Hier kun je de firewall voor beide opties uitzetten door op het 

rondje achter het rode schildje te klikken. Doe dit alleen als er een 
andere firewall is geïnstalleerd!

7 Twee is te veel 
Zorg dat er maar één firewall tegelijk actief is op de pc. Als er een 

tweede actief is , kunnen ze elkaar tegenwerken waardoor de internet-
verbinding niet meer goed werkt.

5 Firewall 
De functie »Windows Firewall« vind je onder »Systeem en beveili-

ging«. Deze fungeert als portier: hij controleert welke gegevens er in- en 
uitgaan en zorgt dat alleen bepaalde apps toegang krijgen tot internet.

8 Status van Windows Firewall controleren 
Klik op het pijltje omhoog linksboven in het venster van »Bevei-

liging in onderhoud«, klik onder »Windows Firewall« op »Status van 
firewall controleren«. 

6 Standaard actief 
De ingebouwde firewall van Windows is standaard ingeschakeld 

en makkelijk in het gebruik. Je hoeft dus geen extra firewallprogram-
ma te installeren.
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14 Defender aan/uitzetten
Om de standaard virusbescherming uit te schakelen typ je via 

het vergrootglas naast het Startmenu de tekst Defender. Kies vervol-
gens voor de optie »Instellingen voor Windows Defender«.  

13 Virusbeveiliging
De opties »Virusbeveiliging« en »Beveiliging tegen spyware en 

ongewenste software« zijn standaard ingeschakeld. 

1 Gebruikersaccountbeheer
Dit beveiligingssysteem houdt je op de hoogte wanneer een app 

iets wilt wijzigen en vraagt je om toestemming. Druk alleen op »Ja« als 
je zeker bent. Bij twijfel klik je op »Nee«. 

2 Gebruikersaccountbeheer aanpassen
Zoek op Gebruikersaccountbeheer en klik op »Instellingen 

voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen« . Nu kun je met de verticale 
schuifbalk het beveiligingsniveau verhogen of verlagen.

12 Firewallinstellingen terugzetten
De makkelijkste manier om Firewall weer in zijn originele 

 toestand terug te zetten is door in de linker kolom te klikken op  
 »Standaardwaarden«. Klik vervolgens op »Ja« .

11 Weet wat je doet
Je keert nu automatisch terug naar het vorige venster. Met dikke 

rode strepen is aangegeven wat er is uitgeschakeld. Daaronder staat 
wat de veranderingen precies inhouden.

Gebruikersaccountbeheer
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1 Windows SmartScreen
Deze optie beschermt de pc tegen onbekende apps en bestan-

den die van internet worden gedownload. Door de instellingen te 
wijzigen kun je SmartScreen minder streng maken of uitschakelen.

2   SmartScreen aanpassen
Je hebt de keuze uit »Goedkeuring van een beheerder vragen...«, 

»Waarschuwen ... maar hiervoor is geen goedkeuring van een beheer-
der vereist« of »Niets doen (Windows SmartScreen uitschakelen)«.

INSTELLINGEN
Via de optie »Instellingen voor 
Beveiliging en onderhoud wijzi-
gen« kun je alleen de berichtgeving 
aanpassen. Het uitschakelen van de 
Windows Firewall kan alleen in het 
venster van de firewall zelf.

WIJZIGEN
Via de opties in de kolom links kun je 
de diverse instellingen aanpassen.

BEVEILIGING
In de rechterkolom staan de diverse 
beveiligingssystemen met hun status 
vermeld, bijvoorbeeld: Ingeschakeld, 
Uitgeschakeld, OK. Problemen worden 
met rood bovenaan duidelijk gemeld.

Windows SmartScreen
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Houd virussen buiten de deur 
met Windows Defender
Als je geen antiviruspakket op je computer hebt om hem te beschermen 
tegen virussen en spyware, kun je Windows Defender gebruiken. Dit wordt 
standaard geïnstalleerd in Windows 10. Fred Hubers

W indows Defender controleert automatisch alle bestan-
den die je downloadt of uitvoert, net als de websites 
die je bezoekt. Zo worden websites die bekendstaan 

om hun phishingpraktijken of die schadelijke software bevatten 
geblokkeerd.

Het nadeel van Windows Defender is dat het geen hoge mate 
van bescherming biedt. Tests wijzen al jarenlang uit dat betaalde 
antiviruspakketten veel beter zijn in het tegenhouden van scha-
delijke software en het herkennen van phishingpraktijken. Zelfs 

andere gratis antivirussoftware van bijvoorbeeld Panda, Avast, 
AVG of Comodo scoort beduidend hoger in tests.

Defender is standaard geïnstalleerd in Windows 10. Als het 
programma actief is, staat er een zwart-wit pictogram van een 
muurtje in het systeemvak. Is dat op jouw computer niet het ge-
val, ga dan naar het »Instellingen«-scherm, klik op »Bijwerken 
en beveiliging«, daarna op »Windows Defender« en zet de 
»Realtime-beveiliging« op »Aan«. Open het programma met 
»Windows Defender Gebruiken«.Je pc scannen

1 Defender openen
Ga met de muisaanwijzer naar het systeemvak en klik op het zwart-

witte pictogram van het muurtje (»PC-status: Beveiligd«). Klik daarna 
op »Openen«.

2 Scan starten
Defender komt tevoorschijn met het tabblad »Startpagina« ge-

opend. Standaard is de optie voor een snelle scan van je computer 
actief. Klik op »Nu scannen«. 

3 Resultaten
Bij de snelle scan worden alleen de mappen en bestanden gecon-

troleerd die het vaakst worden geïnfecteerd door virussen en malware. 
Na enkele minuten zie je of je pc veilig is.

4 Bijwerken
Op het tabblad »Bijwerken« zie je of de virusdefinities van Defen-

der actueel zijn. Deze worden automatisch bijgehouden. Je kunt ook 
zelf op de knop »Bijwerken« klikken.
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5 Geschiedenis 
Op het tabblad »Geschiedenis« van Windows Defender kun je zien 

welke bestanden onderschept zijn. Ze staan echter nog wel op je pc. 
Klik op »Details weergeven«.

6 Verwijderen 
Door te klikken op »Alles verwijderen« worden alle gedetecteerde 

bestanden gewist. Staat er onterecht een veilig bestand tussen, selec-
teer het dan en klik op »Herstellen«.

3 Uitleg 
Na een klik op de melding »1 afgebroken actie« verschijnt dit 

scherm. Een echte uitleg krijg je hier niet. Klik op »Annuleren« om de 
melding te sluiten.

1 Detectie 
Windows Defender is voortdurend actief en houdt je downloads 

in de gaten. Als er een probleem is gevonden, verschijnt er een waar-
schuwing in de hoek van je scherm.

4 SmartScreenfilter 
Als je naar een webpagina surft die volgens Defender verdacht is, 

of een bestand downloadt dat schadelijk kan zijn voor je pc, treedt het 
SmartScreen-filter op.

2 Actie 
Je hoeft verder nergens op te klikken. Windows Defender handelt 

het probleem zelf af. In de taakbalk verschijnt ook de melding »1 afge-
broken actie«.

Downloads controleren
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Bestands-
geschiedenis

Bestanden back-uppen met
Bestandsgeschiedenis
Bij Windows 10 kun je je bestanden back-uppen met de Bestandsgeschiedenis. 
Deze houdt automatisch bij of er in de door jou opgegeven bestanden en mappen 
iets gewijzigd is. Een reservekopie van deze bestanden wordt weggeschreven 
naar een externe opslaglocatie of netwerkschijf. Noud van Kruysbergen

Bij het laten maken van een back-up door Windows 
wordt een aantal map pen standaard al meegenomen: 
de bibliotheken met daarin je foto’s, films en muziek, 

de items op het bureau blad, de lijst met contacten, je fa-
vorieten, de opgeslagen spellen, koppelingen, downloads, 
zoekopdrachten en nog meer. Bestanden en mappen die je 

wilt back-uppen moet je dus eerst naar een van de biblio-
theken slepen of in een map zetten die je zelf toevoegt aan 
de lijst van te back-uppen mappen. Voordat je een back-up 
kunt maken moet je aangeven waar die moet komen te staan. 
Dat kan een externe harde schijf zijn, maar ook een gedeelde 
netwerkshare.

Bestandsgeschiedenis activeren

1 Naar de Bestandsgeschiedenis
Om bij de Bestandsgeschiedenis te komen, klik je eerst op de start-

knop helemaal linksonder, kies je »Instellingen« en klik je vervolgens 
op het item »Bijwerken en beveiliging«.

2 Bestandsgeschiedenis instellen
Het venster dat dan verschijnt laat standaard de update-instellin-

gen zien. Klik links op »Back-up« om naar de back-upinstellingen te 
gaan.

3 Selecteer een station
Geef eerst een locatie op waar de back-up moet komen te staan. 

Klik op »Een station toevoegen« om Windows te laten zoeken naar 
eventuele aangesloten externe schijven.

4 Kies uit de schijven
Je krijgt dan een overzicht van de aangesloten externe schijven. 

Kies daar de schijf uit waarop de back-ups moeten komen te staan. De 
schakelaar gaat daarna automatisch op »Aan«.
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5 Netwerklocatie
Als je geen externe schijf hebt, ga je naar »Alle netwerklocaties 

weergeven«. Vervolgens krijg je een overzicht van de netwerkmappen 
die in je netwerk beschikbaar zijn.

6 Back-up activeren
Selecteer de netwerklocatie waar de back-ups in het vervolg moe-

ten komen te staan. Daarna zal de knop voor het automatisch back-
uppen ook vanzelf weer op »Aan« gaan staan.

BACK-UPPEN
Je kunt zelf een back-up starten 
door op de knop »Nu back-up 
maken« te klikken.

OVERZICHT
Hier zie je een overzicht van de gegevens 
over de back-ups, waaronder de grootte 
van de back-up, de ruimte die er op de 
externe locatie beschikbaar is en wanneer 
de laatste back-up gemaakt is.

REGELMATIG 
BACK-UPPEN
In het uitvalmenu »Back-up ma-
ken van mijn bestanden« bepaal 
je hoe vaak je bestanden automa-
tisch geback-upt moeten worden.
je hoe vaak je bestanden automa-
tisch geback-upt moeten worden.

BACK-UPS BEWAREN
Hoe lang je back-ups bewaard 
moeten blijven, kun je instellen in 
het uitvalmenu bij »Mijn back-ups 
behouden«.

WAT BACK-UPPEN
Je kunt uitgebreid instellen wat 
er wel en wat er niet geback-upt 
moeten worden (zie de volgende 
pagina’s).
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5 Schijf verwijderen 
Als je back-upschijf vol is of je hem ergens anders voor wilt gebrui-

ken, klik je onderaan bij »Back-up maken naar een ander station« op 
»Station niet meer gebruiken«. Je kunt de schijf dan loskoppelen.

6 Schijf weer toevoegen 
Op dat moment kunnen er geen back-ups meer gemaakt worden 

en zijn alle opties grijs. Je moet dan terug naar de »Instellingen« om 
eerst weer »Een station toevoegen« uit te voeren.

4 Maximale capaciteit 
Een opslaglocatie heeft een maximum aan wat je er aan back-ups 

op kwijt kunt. Bij de instelling »Totdat ruimte nodig is« worden de 
oudste back-ups verwijderd als de schijf vol is.

3 Back-up bewaren 
Met een klik op »Voor altijd (standaard)« (bij »Mijn back-ups be-

houden«) stel je in hoe lang je back-ups bewaard moeten worden. 
Standaard worden ze dus nooit meer verwijderd.

2 Dagelijkse back-up 
In de praktijk is de instelling »Dagelijks« voor de meeste mensen 

toereikend. Zeker bij een netwerklocatie zorg je anders voor veel net-
werkverkeer en wordt je computer langzamer.

1 Hoe vaak back-uppen 
Klik op de standaard instelling »Elk uur (standaard)« om te selecte-

ren hoe vaak per dag je een back-up wilt laten maken. Dat kan variëren 
van iedere 10 minuten tot een maal per dag.

Regelmatig back-uppen

invoegen scan ceNL-
15Win10_back_p10

invoegen scan ceNL-
15Win10_back_p11

invoegen scan ceNL-
15Win10_back_p12

invoegen scan ceNL-
15Win10_back_p13

invoegen scan ceNL-
15Win10_back_p14

invoegen scan ceNL-
15Win10_back_p15

5 Schijf verwijderen 
Als je back-upschijf vol is of je hem ergens anders voor wilt gebrui-

ken, klik je onderaan bij »Back-up maken naar een ander station« op 
»Station niet meer gebruiken«. Je kunt de schijf dan loskoppelen.

6 Schijf weer toevoegen 
Op dat moment kunnen er geen back-ups meer gemaakt worden 

en zijn alle opties grijs. Je moet dan terug naar de »Instellingen« om 
eerst weer »Een station toevoegen« uit te voeren.

4 Maximale capaciteit 
Een opslaglocatie heeft een maximum aan wat je er aan back-ups 

op kwijt kunt. Bij de instelling »Totdat ruimte nodig is« worden de 
oudste back-ups verwijderd als de schijf vol is.

3 Back-up bewaren 
Met een klik op »Voor altijd (standaard)« (bij »Mijn back-ups be-

houden«) stel je in hoe lang je back-ups bewaard moeten worden. 
Standaard worden ze dus nooit meer verwijderd.

2 Dagelijkse back-up 
In de praktijk is de instelling »Dagelijks« voor de meeste mensen 

toereikend. Zeker bij een netwerklocatie zorg je anders voor veel net-
werkverkeer en wordt je computer langzamer.

1 Hoe vaak back-uppen 
Klik op de standaard instelling »Elk uur (standaard)« om te selecte-

ren hoe vaak per dag je een back-up wilt laten maken. Dat kan variëren 
van iedere 10 minuten tot een maal per dag.

Regelmatig back-uppen
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1 Back-up terugzetten 
Mocht je een back-up moeten terugzetten, open dan de Back-up-

opties en klik onderaan bij de »Verwante instellingen« op »Bestanden 
terugzetten vanuit de huidige back-up«.

2 Back-up selecteren 
De meest recente back-up wordt geopend. Om te bladeren tussen 

de verschillende versies van de back-up, klik je op de pijltjes naar links 
of rechts onderaan naast de groene knop.

4 Map uitsluiten 
Onder »Deze mappen uitsluiten« kun je door op »Een map toevoe-

gen« te klikken een map niet laten back-uppen, bijvoorbeeld een map 
in een map die zelf wel geback-upt wordt.

3 Map verwijderen 
Wil je van een standaard geback-upte of toegevoegde map geen 

back-up (meer) maken, klik dan op de betreffende map en klik op »Ver-
wijderen«. De bestaande back-ups blijven wel behouden.

2 Map selecteren 
Selecteer de map die je wilt toevoegen en klik op »Deze map kie-

zen«. Die map mag overal op je computer staan, maar kan dus geen 
netwerkshare of andere externe locatie zijn.

1 Welke mappen 
Onder »Back-up maken van deze mappen« zie je van welke map-

pen er automatisch een back-up gemaakt wordt. Als je klikt op »Een 
map toevoegen« kun je daar extra mappen aan toevoegen.

Mappen toevoegen of uitsluiten

Bestanden terugzetten
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1 Kopie van het systeem 
Voor het maken van een back-up van het hele besturingssysteem 

ga je onderaan bij »Wilt u een oudere versie terugzetten?« naar »Ga 
naar Back-up maken en terugzetten (Windows 7)«.

2 Systeemkopie maken 
In het nieuwe venster »Back-up van bestanden maken of terugzet-

ten« kun je het maken van een systeemkopie starten door in het linker-
deel te klikken op »Een systeemkopie maken«.

6 Terugzetten op andere plaats 
Mocht je de back-upbestanden niet op hun originele plaats willen 

terugzetten, klik dan op het tandwieltje aan de rechter bovenzijde van 
het venster en dan op »Terugzetten naar«.

5 Back-up terugzetten 
Klik op de grote groene knop onderaan om het terugzetten van de 

geselecteerde bestanden of mappen te starten. Als die bestanden al 
bestaan, word je gevraagd wat wilt doen.

4 Bestanden selecteren 
Als je op een van de mappen dubbelkikt, kun je ook afzonderlijke 

bestanden terugzetten. Dat kan alleen met bestanden uit een en de-
zelfde map, dus niet uit meerdere mappen tegelijk.

3 Mappen selecteren 
Selecteer de mappen die je terug wilt zetten door ze aan te klik-

ken. Dat werkt op dezelfde manier als bij de Verkenner. Je kunt alleen 
mappen binnen dezelfde back-up selecteren.

Systeemkopie maken
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3 Kopie selecteren 
Er zijn na verloop van tijd waarschijnlijk meerdere systeemkopieën 

beschikbaar. Selecteer uit het overzicht een van de herstelpunten op 
het systeem en klik op »Volgende«.

4 Herstelpunt kiezen 
Als je bij dit scherm op »Voltooien« klikt, gaat je computer herstar-

ten en wordt de systeemkopie teruggezet. Als hij daar mee klaar is, ben 
je weer terug in een eerdere toestand.

2 Herstel starten 
Om een systeemkopie terug te zetten, klik je bij »Hulpprogramma’s 

voor geavanceerd herstel« op »Systeemherstel starten«. In het vol-
gende venster klik je op »Volgende«.

1 Systeemkopie terugzetten 
Mocht er iets verkeerd zijn gegaan en je het systeem moet herstel-

len, Klik dan bij »Bestandsgeschiedenis« op de knop »Herstel« om een 
systeemkopie terug te zetten.

4 Bevestigen 
Voordat de back-up van start gaat, krijg je nog een overzicht met 

onder andere de grootte van de systeemkopie. Klik op »Back-up star-
ten« voor het maken van de systeemkopie.

3 Opslaglocatie 
Waar moet de systeemkopie opgeslagen worden? Dat kan op een 

externe schijf, op een of meerdere dvd’s of op een netwerklocatie. Kies 
de gewenste plaats en klik op »Volgende«.

Systeemkopie terugzetten
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  Moeilijkheidsgraad 

 Tijdsduur 

15 minuten

 Programma
Windows
Update

Houd Windows up-to-date
Voor de veiligheid van je systeem is het belangrijk dat het regelmatig bijgewerkt 
wordt. Bij Windows 10 worden systeemupdates standaard automatisch 
binnengehaald als je computer even niks te doen heeft. Voor app-updates moet 
je dat zelf activeren.  Herman Heringa

Software is nooit af. Niet alleen worden er regelmatig 
handige features bij bedacht, er komen ook continu 
foutjes in de code aan het licht. Die maken het systeem 

kwetsbaar voor aanvallen. Het is dan ook belangrijk dat ze 
verholpen worden. Dat gebeurt met updates. Vanwege het 

belang van de veiligheid kiest Microsoft er bij Windows 10 
voor om systeemupdates automatisch door te voeren. Je kunt 
alleen nog zelf de momenten kiezen waarop de computer 
mag herstarten om de installatie te voltooien. Bij de apps 
moet je nog wel zelf kiezen voor automatische updates.

Updaten 

 1 Instellingen
Ga in het startmenu naar »Instellingen« en kies vervolgens voor 

de laatste optie: »Bijwerken en beveiliging«. Daar valt ook »Windows 
Update« onder.

2 Controleren 
Het systeem controleert regelmatig of er nieuwe updates beschik-

baar zijn. Voor de zekerheid kun je handmatig een nieuwe controle 
starten met de knop »Naar updates zoeken«.

3 Instal leren
Als er nieuwe updates voor Windows beschikbaar zijn, worden ze 

meteen gedownload en geïnstalleerd. Met een goede internetverbin-
ding is dat over het algemeen zo gepiept.

4 Herstart plannen
Bij »Geavanceerde opties« bepaal je zelf wanneer je computer na 

een update herstart wordt. Verder kun je andere Microsoft-updates 
eveneens automatiseren.
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9 Store-instellingen
Je kunt de apps automatisch laten updaten in de instellingen van 

de Store. Daarvoor klik je op het poppetje voor aanmelden en kies je 
»Instellingen«.

10 Automatisch
Nu kun je in de instellingen aangeven dat je apps vanzelf wilt 

laten updaten door de schuif onder »Apps automatisch bijwerken« 
met een klik van de muis op »Aan« te zetten.

7 Ongedaan maken
Als je vanuit de geschiedenis op »Installatie van updates onge-

daan maken« klikt, ga je naar het klassieke Configuratiescherm. Op die 
manier kun je eventueel een update verwijderen.

5 Andere bronnen
Wanneer je een update binnen hebt, deelt jouw pc die met andere 

gebruikers. Met »Kiezen op welke manier updates worden geleverd« 
kun je dat uitzetten.

8 Apps
Apps worden niet standaard automatisch bijgewerkt. Om dat 

handmatig te doen open je de »Store« in het startmenu en klik je op 
het downloadpijltje. Kies »Alles bijwerken«.

6 Geschiedenis
Via »Geavanceerde opties« en »Geschiedenis van uw updates 

weergeven« krijg je een overzicht van alle updates die je hebt geïnstal-
leerd.
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur 

60 minuten

 Programma
Ouderlijk  
toezicht

Laat je kinderen 
veilig internetten
Voor veel kinderen is computeren een populair tijdverdrijf, maar op internet 
kunnen ze in aanraking met seks, drugs en geweld.. Met de functie »Ouderlijk 
toezicht« bepaal je precies wat ze wel en niet mogen zien. Fred Hubers

De procedure om ouderlijk toezicht in te stellen is vrij 
bewerkelijk. We gaan er in dit artikel van uit dat het 
kind nog geen eigen account heeft. Je moet dus eerst 

een kinderaccount maken. Om dit te kunnen doen moet je 
eerst inloggen als administrator en als extra veiligheidsstap in 

sommige gevallen je eigen identiteit bevestigen door middel 
van een code die per e-mail toegestuurd wordt. Tevens moet 
je voor je kind een e-mailadres aanmaken bij Microsoft. Nadat 
je dit alles hebt gedaan, kun je pas beginnen met het instel-
len van »Ouderlijk  toezicht«.

Kinderaccount aanmaken

1 Instellingen openen 
Om het »Ouderlijk toezicht« in te stellen moet je voor elk van je 

kinderen een account maken. Open door middel van het startmenu de 
»Instellingen« en klik op »Accounts«.

2 Administrator 
Je ziet informatie over de account waarmee je bent ingelogd. Let 

op dat je ingelogd bent als administrator. Kies in het linker menu de 
optie »Familie en andere gebruikers«.

3 Identiteit bevestigen  
Als je je identiteit al op de pc hebt bevestigd, ga naar stap 4. Zo 

niet, dan moet dat nu. Klik op »Bevestigen«. Je krijgt per e-mail een 
code die je moet intypen.

4 Familielid toevoegen 
Nadat je de code hebt ingevuld, keer je terug naar het scherm van 

stap 3. Nu is de optie »Een familielid toevoegen« zichtbaar. Klik hierop.
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7 Nieuw e-mailadres maken 
Vul in het vak »Nieuwe e-mail« de naam in. De toevoeging ‘@out-

look.com’ gebeurt automatisch. Bedenk ook een wachtwoord en klik 
op »Volgende«.

5 Kind toevoegen 
Kies de optie »Kind toevoegen«. We gaan ervan uit dat jonge kin-

deren nog geen e-mailadres hebben. Klik op »De persoon die ik wil 
uitnodigen, heeft geen e-mailadres«.

8 Account beveiligen 
Microsoft wil graag je telefoonnummer weten zodat ze je een 

nieuw wachtwoord kunnen sturen, indien nodig. Je kunt ook een 
tweede e-mailadres opgeven. Wij kiezen dat laatste.  

6 Naam kiezen 
Vul de voor- en achternaam van je kind in. Als je vanwege de 

 privacy deze namen niet wilt gebruiken, kies je een fictieve naam.  
Klik op »Nieuw e-mailadres maken«.

9 Eigen e-mailadres 
Na in het vorige scherm geklikt te hebben op »Een ander e-

mailadres toevoegen in plaats van een telefoonnummer« vul je hier je 
eigen e-mailadres in en klik je op »Volgende«.

10 Bescherm de privacy 
Voorkom dat Microsoft de accountgegevens gebruikt voor 

advertenties en verwijder de twee vinkjes. Klik daarna op »Volgende«.

mailto:%E2%80%98@out-look.com%E2%80%99
mailto:%E2%80%98@out-look.com%E2%80%99
mailto:%E2%80%98@out-look.com%E2%80%99
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13 Schakel over naar beheerderaccount 
Je wordt doorgestuurd naar accounts.microsoft.com/family. Klik 

op »Meld je aan en neem deel« en meld je daarna aan met je beheer-
deraccount.

11 Account toegevoegd 
Je komt weer terug bij het scherm met het overzicht van je ac-

counts. De account die je zojuist hebt aangemaakt staat nu in het rijtje 
bij »Uw familie«.

14 Websites blokkeren 
Klik op de naam van het kind en kies daarna »Surfen». Schuif 

de regelaar onder »Ongepaste websites blokkeren« naar »Aan«. Voer 
eventueel handmatig andere websites in die je wilt blokkeren.

12 Uitnodiging accepteren 
Er is ook een bericht met een uitnodiging verstuurd naar het 

opgegeven mailadres. Log in met de e-mailgegevens van je kind en 
open het bericht. Klik op »Uitnodiging accepteren«. 

15 Apps en games beperken 
Klik op »Apps en games«. Verplaats de regelaar onder »Onge-

paste apps en games blokkeren« naar »Aan«. Kies in het uitvalmenu 
daaronder voor een leeftijdsbeperking.

16 Tijdsrestricties instellen 
Klik op »Schermtijd«. Verplaats de regelaar onder »Limieten in-

stellen voor wanneer mijn kind apparaten kan gebruiken« naar »Aan«. 
Kies daaronder de tijden waarop het kind achter de pc mag zitten.
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Media delen met Windows 10

Films streamen naar je tv,  
tablet of een andere pc
Op je computer verzamel je al snel verschillende muziek-, foto- en 
videobestanden. Deze kun je natuurlijk op de pc bekijken, maar wellicht 
wil je er ook op je televisie of tablet van kunnen genieten. Windows 10 
is daar standaard op voorbereid.  Piet-Jan Lentjes

In dit artikel laten we zien hoe je 
een videobestand van je compu-
ter kunt afspelen op een iPad of 

een tablet met Android. Het bekij-
ken van foto’s of het luisteren naar 
muziek gaat op dezelfde manier. 
Als je een televisie of spelcomputer 
hebt die het gebruik van gedeelde 
media ondersteunt, krijg je dat ook 
aan de praat met de onderstaande 
tips.

De video’s delen we met behulp 
van een thuisgroep. Dat is een 
ingebouwde functie van Windows 
10 waarmee je op een eenvoudige 
manier mediabestanden deelt in je 
netwerk. Met een thuisgroep ver-
schaf je andere apparaten toegang 
tot de bestanden die in je biblio-
theken staan.

Thuisgroep instellen
Voordat je de films op een tablet 
kunt bekijken, moet je een paar dingen op je pc instellen en een thuisgroep 
aanmaken. Met een thuisgroep kunnen andere apparaten op het netwerk, 
zoals tablets en andere pc’s, je bestanden lezen en afspelen.

Het maken van een thuisgroep doe je op de volgende manier. Klik op 
het vergrootglas, typ het woord thuis in en klik dan bovenaan op de knop 
»Thuisgroep«. Je kunt er ook komen via het Startmenu, »Instellingen« en 
»Netwerk en internet«. Klik vervolgens in de linkerkolom op »Ethernet« 
(of »Wi-Fi«) en dan op »Thuisgroep«. Als er nog geen thuisgroep in je 
netwerk bestaat, kun die aanmaken via »Een thuisgroep maken«. Klik op 
»Volgende«, stel in wat je wilt delen (de standaardinstellingen zijn prima), 
klik weer op op »Volgende« en schrijf het wachtwoord dat dan verschijnt 
over op een papiertje. Dit heb je namelijk nodig op je andere computers om 
in de thuisgroep te mogen komen.

Is er al wel een thuisgroep in je netwerk, dan hoef je alleen het al bestaande 
wachtwoord in te vullen en te klikken op »Nu lid worden«. Dat wachtwoord 
kun je vinden op een andere pc in het netwerk en staat op hetzelfde scherm of, 
als op de andere pc Windows 7 of 8.x draait, in het »Configuratiescherm« van 
die computer. Klik op »Netwerk en internet« en op »Thuisgroep«. Klik daar-
na op »Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en  afdrukken«. 
Vul dat wachtwoord dan op je nieuwe pc in.

 Moeilijkheidsgraad 
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30 minuten

 Programma
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Films delen
Daarmee zijn de instellingen om bestanden op andere computers af te 
kunnen spelen gemaakt. Je kunt de films die je op je tablet wilt bekijken in 
de bibliotheek zetten. Druk de [Windows]-toets + [E] om de Verkenner te 
openen. Klik links op »Bibliotheken« en daarna op »Video’s«. Zie je de 
Bibliotheken niet, ga dan naar »Opties« bij het menu-item »Beeld«. Klik 
onder »Navigatiedeelvenster« op »Bibliotheken weergeven«. 

Alle video’s die je in de map »Video’s« zet of al hebt staan, worden 
gedeeld in je netwerk en kun je op je tablet bekijken. Om video’s toe te 
voegen, sleep je ze simpelweg naar deze map. Je kunt ook een andere 
map aan de bibliotheek toevoegen, maar die videobestanden blijven 
opgeslagen op hun oorspronkelijke locatie. Om een map toe te voegen, 
klik je met de rechter muisknop op »Video’s« onder »Bibliotheken« en 
kies je voor »Eigenschappen«. Klik op de knop »Toevoegen...« en 
selecteer de map met videobestanden die je wilt toevoegen. Klik vervol-
gens op de knop »Map opnemen« en de bestanden verschijnen in je 
bibliotheek.

Je kunt een map ook rechtstreeks toevoegen met een klik van de 
rechter muisknop op die map en daarna de optie »In bibliotheek 
 opnemen« en »Videos«. t
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10  De film wordt geladen en begint daar-
na met afspelen.

1  Klik op de »App Store«. 2  Ga naar »Aankopen«, typ nPlayer in het 
tekstvak en tik op »Zoek«. 3  Klik op »nPlayer« en installeer de app.

5  Als het programma gestart is klik je op 
»Network«. 6  In het lijstje met opties kies je voor 

»UPnP/DLNA«. 

8  Kies vervolgens voor »Video’s« en »Alle 
video's«. 9  Kies de film die je wilt bekijken.

Apple iPad
Om films te streamen op de iPad gebruiken we het programma nPlayer (4,99 euro). Dit programma is te vinden in de App Store op je tablet.

4  Keer terug naar het hoofdscherm en klik 
op het pictogram van »nPlayer«.

7  Het programma gaat vervolgens op zoek 
naar je computer. Als je computer in het 

lijstje is verschenen klik je erop. 
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1  Ga naar de »Play Store«. 3  Klik op »MediaHouse, UPnP / DLNA 
Browser« en klik op »Installeren«.2  Klik bovenin het venster op het ver-

grootglas. Typ Mediahouse in het 
tekstvak en druk op [Enter]. 

5  Wacht tot de download klaar is en het 
programma geïnstalleerd. Herhaal de 

voorgaande stappen voor MX Speler.
6  Keer terug naar het beginscherm, 

klik op »MediaHouse« en druk op 
»Begin«.

4  Klik op »Accepteren«.

8  Ga naar »Browse«, »Video’s« en klik 
op »Alle video’s«. 9  De lijst met beschikbare films verschijnt. 

Klik op de film die je wilt bekijken. 7  Wacht tot je computer in de lijst ver-
schijnt en klik erop. Klik op »Go Home« 

en »Browse«.

 

10  Kies in de lijst met videospelers voor 
»MX Player«. 11 De film begint met afspelen. Bij som-

mige tablets moet je in MX Player eerst 
rechts op »H/W« klikken en kiezen voor »S/W 
Decoder (snelle modus)«. Anders speelt de 
video niet vloeiend af.

Android
Op de Transformer Pad roepen we de hulp in van MediaHouse (gratis), waarmee je door de gedeelde bestanden kunt bladeren. Om de videobestanden af te 
spelen, gebruiken we het programma MX Speler (gratis).
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Orde in de muziekchaos
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Windows 
 Media Player
Met de Media Player van Microsoft kun je naar 
hartenlust muziek luisteren, een video bekijken en 
door je fotocollectie bladeren. Het is ook bij uitstek 
geschikt voor het beheren van je muziekverzameling 
en alles wat daarmee te maken heeft. Piet-Jan Lentjes

Je start Windows Media Player door media in het 
zoekveld te typen en dan bovenaan op  »Windows 
Media Player« te klikken.

Afspelen maar
Om een liedje te beluisteren dat op de computer staat, klik 
je met de rechtermuisknop op het bestand en kies je in 
het menu voor »Met Windows Media Player afspelen« of 
klik je onder »Openen met« op »Windows Media Player«. 
Media Player start automatisch en begint meteen met 
afspelen.

De software heeft meer in zijn mars dan alleen het afspe-
len van muziek, want met Media Player kun je al je nummers 
beheren via de mediabibliotheek. Voordat je de muziek 
gaat beheren, moet je alle muziekbestanden importe-
ren. Windows Media Player zoekt hiervoor zelf al in 
verschillende standaardmappen om bestanden 
automatisch aan zijn bibliotheek toe te voe-

gen, maar vaak moet je dan nog bepaalde mappen zelf handmatig toevoe-
gen. Kies in het menu (als je het menu niet ziet, dan druk je op [Ctrl] + [M]) 
achtereenvolgens »Bestand«, »Bibliotheken beheren« en »Muziek«. Klik 
daarna op »Toevoegen...« en selecteer de map met muziek die je wilt toe-
voegen. Afhankelijk van de hoeveelheid bestanden en de snelheid van je pc 
kan het toevoegen enige tijd in beslag nemen. Als rechtsonder de melding 
»Bijwerken is voltooid« verschijnt, zijn de liedjes geïmporteerd en klaar om 
afgespeeld te worden.

Namen aanpassen
Als je alle bestanden hebt geïmporteerd, kun je nog even controle-
ren of alle namen en artiesten van de liedjes juist zijn. Klik op de knop 
»Mediabibliotheek« en kies in het linker kader voor »Muziek«. Je kunt 
er nu voor kiezen om handmatig de gegevens aan te passen of Media 
Player de opdracht te geven dit voor je te doen. Om zelf de gegevens van 
een liedje aan te passen, klik je met de rechter muisknop op de naam van 
een liedje, album of andere gegevens en kies je in het snelmenu voor 
»Bewerken« om de gegevens aan te passen. Wil je dat Media Player dit 
klusje voor je klaart? Klik met de rechter muisknop op het liedje en kies voor 

Windows Media Player zoekt in verschillende mappen naar muziek, maar vaak moet je bepaalde 
mappen eerst nog handmatig toevoegen.
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de  optie »Albumgegevens zoeken«. Media Player gaat vervolgens in een 
online database voor je op zoek. Selecteer in het rechter kader het juiste 
album en klik op »Volgende«. Bevestig je keuze vervolgens met een klik op 
»Voltooien«.

Overzichtelijk
Om een overzicht te krijgen van al je muziekbestanden, klik je op boven 
aan het venster op »Mediabibliotheek« e n dubbelklik je op het »Muziek«-
pictogram in het hoofdvenster. Je krijgt dan een aantal weergaven te zien 
waar je uit kunt kiezen. Via de knop »Album« krijg je bijvoorbeeld een 
overzicht met alle muziekalbums die je in de mediabibliotheek hebt staan. 
Dubbelklik je vervolgens op een van de albums, dan krijg je een overzicht 
met de daarop aanwezige liedjes. Wil je een album meteen afspelen, dan 
klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies je voor de optie 

»Afspelen«. Als je het albumoverzicht niet prettig vindt, klik je simpelweg 
weer op  »Mediabibliotheek« en »Muziek«. Je hebt dan meer opties om je 
muziekcollectie in te delen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de muziek-
bestanden op te splitsen in »Artiest«, »Genre« of »Jaar«.

Afspeellijsten maken
Het gebeurt waarschijnlijk niet vaak dat je alle nummers van een cd even 
leuk vindt. Door het maken van een afspeellijst kies je zelf welke muziek-
bestanden worden afgesp eeld. De afspeellijsten bevinden zich aan de linker-

kant van het venster, onder de kop »Afspeellijsten«. Om een nieuwe afspeel-
lijst te maken, klik je op de knop »Afspeellijst maken«, boven in het venster. 
Typ vervolgens de naam van de nieuwe afspeellijst en druk op [Enter]. 

Nu wordt het tijd om de lijst te vullen. Er zijn verschillende manieren 
waarop je dit doet. De makkelijkste manier om liedjes aan de lijst toe te 
voegen, is door ze te verslepen. Klik bovenaan op »Mediabibliotheek«, 
»Muziek« en »Alle muziek«. Blader door je muziekbibliotheek en zoek 
het liedje dat je wilt toevoegen aan de lijst. Klik met de linkermuisknop op 
het liedje en houdt de knop ingedrukt. Sleep het nummer vervolgens naar 
de afspeellijst die je net gemaakt hebt en laat de muisknop los. Herhaal 
dat voor elk liedje dat je wilt toevoegen aan de lijst. Klik op de naam 
van de lijst om de afspeellijst te openen. Vervolgens kun je de volgorde 
van de nummers wijzigen door ze naar boven of beneden te verslepen. 
Om een bestand uit de afspeellijst te verwijderen, klik je met de rechter-
muisknop op de naam en kies je in het verschenen menu voor »Uit lijst 
verwijderen«. 

Media Player zoekt de muziekgegevens voor je op en past ze automatisch aan.

Door te klikken op »Mediabibliotheek« en »Muziek« pas je de weergave van je muziek aan. 

VERSCHILLENDE WEERGAVEN
Windows Media Player kent drie verschillende weergaven. De »Biblio-
theekmodus«, de »Weergave« en »Modus Nu afspelen«. Als je tussen 
deze weergaven wilt wisselen, gebruik je de sneltoetsen [Ctrl] + [1], 
[Ctrl] + [2] en [Ctrl] + [3]. In de »Bibliotheekmodus« heb je toegang tot 
al je mediabestanden en kun je ze eenvoudig beheren. In de modus 
»Weergave« kun je de speler voorzien van een ander uiterlijk en in de 
»Modus Nu afspelen« heb je een beknopte weergave die vooral handig 
is als je muziek wilt afspelen terwijl je aan het werk bent op de pc. 



MULTIMEDIA

124 Windows 10  Media Player

Om een afspeellijst te beluisteren, klik je in het linker kader op 
»Afspeellijsten« voor een overzicht van alle aanwezige afspeellijsten. 
Vervolgens klik je met de rechtermuisknop op de lijst en kies je voor 
»Openen« om de inhoud te bekijken of op »Afspelen« om de muzieklijst af 
te spelen.

Cd’s rippen
Met Windows Media Player is het eenvoudig om je eigen muziek-cd’s 
te rippen. Hiermee kopieer je de muziek van een cd naar je pc. Media 
Player zal de liedjes automatisch omzetten naar bijvoorbeeld het 
mp3-formaat. 

Plaats de muziek-cd in de computer en Media Player zal automatisch de 
cd herkennen (als je een internetverbin ding hebt) en de nummers op de cd 

laten zien. Heb je geen actieve internetverbinding of kan Media Player niets 
vinden, dan moet je de namen handmatig aanpassen.

Klik daarna eerst op het pijltje naast »Ripinstellingen«. Kies in het 
menu voor »Meer opties...«. Klik op tabblad »Muziek rippen« op de knop 
»Wijzigen...«, selecteer de map waarin je de bestanden wilt plaatsen en klik 
op »OK«. Klik daarna op »Bestandsnaam...«, selecteer de details die je in de 
bestandsnaam wilt opnemen en klik op »OK«. Selecteer in het uitvalmenu 
onder »Indeling:« de optie »MP3«. Je kunt de cd nu gaan rippen, maar het 
is verstandig om eerst nog de bitrate aan te passen onder »Audiokwaliteit«. 
Door het schuifbalkje te verslepen zie je meteen hoe groot de bestanden 
worden na het rippen. Hoe lager de audiokwaliteit, des te kleiner de be-
standsgrootte. Het is beter om de bitrate op de beste kwaliteit te zetten. 
Sleep daarom de schuifbalk onder »Audiokwaliteit:« zo ver mogelijk naar 
rechts om voor de beste muziekkwaliteit te kiezen.

Nu je alles hebt ingesteld, klik je op de knop »OK« om het »Opties«-
venster te sluiten. Klik vervolgens in het Media Player-venster op de knop »Cd 
rippen« (soms moet je eerst nog een vinkje zetten voor de nummers die je 
wilt rippen). In de kolom »Ripstatus« zie je de voortgang van het rippen. 

Muziek-cd’s branden
Naast het rippen van cd’s kun je met Media Player je eigen audio-cd’s 
of gegevens-cd’s en -dvd’s samenstellen en branden. Hiervoor moet je 
natuurlijk wel een cd- of dvd-brander en een beschrijfbare cd of dvd heb-
ben. Klik op het tabblad »Branden« (helemaal rechts). Klik op de kleine 
knop »Brandopties« rechtsboven. Vervolgens moet je beslissen of je een 
»Audio-cd« of »Gegevens-cd of -dvd« wilt branden. Als je »Audio -cd« 
kiest, converteert Media Player de muziekbestanden automatisch naar het 
correcte formaat. De cd kun je daarna op (bijna) iedere cd-speler afspelen. 
Houd er wel rekening mee dat op een audio-cd maximaal 80 minuten mu-
ziek past. Kies je voor het maken van een »Gegevens-cd of dvd«, dan zal 
Media Player de mp3-bestanden rechtstreeks naar de cd of dvd branden. 
Het voordeel is dat je veel meer bestanden kwijt kunt, maar niet elke cd- 
of dvd-speler kan een mp3-schijfje lezen. 

Om liedjes toe te voegen aan het schijfje, sleep je de nummers naar 
het kader rechts. Naast het toevoegen van een album of een enkel liedje 

Om cd’s aan de collectie toe te voegen, moet je ze eerst rippen en importeren in je bibliotheek.

De makkelijkste manier om een afspeellijst te maken is door de liedjes te verslepen.
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is het ook mogelijk om de inhoud van een afspeellijst aan de lijst voor 
branden toe te voegen. Selecteer de gewenste afspeellijst in het linker 
kader en klik er met de rechter muisknop op. Kies in het verschenen me-
nu de optie »Toevoegen aan« en »Lijst voor branden«. De inhoud van 
de afspeellijst verschijnt in het rechter kader. Naarmate je meer liedjes 
toevoegt aan de lijst met te branden nummers, neemt de beschikbare 
ruimte op de cd af. 

Plaats vervolgens een lege cd of dvd. Boven in het »Branden«-kader, 
onder het blauwe balkje, kun je aflezen hoeveel vrije ruimte er nog be-
schikbaar is. Nadat je alle gewenste nummers hebt toegevoegd, pas je 

Tijdens het samenstellen van een cd laat Windows Media Player zien hoeveel ruimte er nog op het schijfje beschikbaar is.

eventueel de volgorde aan door de nummers in de lijst te verslepen. Is al-
les naar wens, dan klik je op de knop »Branden starten«.

Mp3-speler synchroniseren
Met Media Player kun je je mp3-speler vullen met muziekbestanden. 
Sluit je speler aan op de computer en klik in Media Player op het tabblad 
»Synchroniseren«. De speler verschijnt daarna in het rechter kader van 
Media Player. Selecteer het nummer dat je wilt toevoegen en klik er met de 
rechtermuisknop op. Kies vervolgens in het menu voor »Toevoegen aan« 
en »Synchronisatielijst«. Als je het gewenste aantal nummers eenmaal 
toegevoegd hebt, klik je op »Synchronisatie starten« om Media Player de 
muziek naar de speler te  laten kopiëren.

Weergave wijzigen
Als je het standaard uiterlijk van Windows Media Player saai vindt, kun je 
het programma een ander uiterlijk geven. Het aangepaste uiterlijk zie je 
alleen nadat je hebt gekozen voor »Beeld« en »Weergavemodus«. Klik in 
het bestandsmenu op »Extra«, »Downloaden« en »Weergaven«. Internet 
Explorer wordt gestart en de website verschijnt. Op de pagina zie je ver-
schillende weergaven die je kunt gebruiken om Media Player een facelift 
te geven. Als je een leuke weergave hebt gevonden, dan klik je met de 
rechtermuisknop op »Downloaden« en kies je voor »Openen« en vervol-
gens nogmaals op »Openen«. Klik op »Ja« als je gevraagd wordt of je het 
bestand wilt downloaden en openen op je computer. Indien nodig moet 
je daarna nog op »Nu weergeven« klikken. De weergave wordt dan met-
een gebruikt. Als je wilt terugkeren naar het standaard uiterlijk van Media 
Player, dan druk je simpelweg op de toetscombinatie [Ctrl] + [1]. 

Als je wilt zien welke weergaven je allemaal geïnstalleerd hebt, klik je 
op »Beeld« en »Weergaven«. In het linkerkader zie je de verschillende 
weergaven. Door op een van de weergaven te klikken, krijg je in het kader 
rechts een voorbeeld te zien. Vergeet niet op »Weergave toepassen« te 
klikken als je de nieuwe look voor Windows Media Player wilt gebruiken.  ■

Voor Media Player zijn er allemaal verschillende weergaven te downloaden.



MULTIMEDIA

126 Windows 10  Muziek

 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur

30 minuten

 Programma
Groove-muziek

Muziek afspelen met Windows 10
Alle muziek die je op je lokale pc hebt staan kun je afspelen met 
de app Groove-muziek. Maar daar houdt het niet op: je hebt ook 
toegang tot een online winkel met miljoenen nummers.
 Alieke van Sommeren

L ekker ontspannen een beetje muziek luisteren doen we steeds meer terwijl 
we achter de pc zitten. De afgelopen jare n heb je vast al een aardige collectie 
aan muziek bij elkaar gesprokkeld en vul je die collectie hier en daar nog 

 verder aan met losse nummers of complete albums. Het liefst doe je alles vanuit 
één enkele app.

De app Groove-muziek struint je pc af naar muziekbestanden en biedt je 
toegang tot een online bibliotheek met miljoenen nummers. Zo kun je vanuit je 
luie stoel met een paar muisklikken je collectie vergroten en van mooie muziek 
genieten.

Aan de slag met Groove

1 Groove-muziek openen
Via het Startmenu van Windows 10 zie je het pictogram van Groove 

kopje »Afspelen en verkennen«. Op het trefwoord muziek zoeken in de 
zoekbalk kan ook.

  2 Muziekcollectie 
De app  zoekt in de muziek map naar nummers en haalt er extra 

informatie bij op. Dit kan even duren. Als alles klaar is verschijnt er een 
melding dat je lokale muziek is toegevoegd.

3 Andere map pen met muzie  k 
Mocht je muziek op een andere locatie hebben opgeslagen dan 

je Muziekmap, geen probleem: voeg de betreffende mappen toe via 
»Wijzigen waar we zoeken«.

4 Afspelen
Door op een nu mmer te klikken verschijn t een afspeelknop in 

beeld. Onderaan in de balk kun je ook het afspelen regelen met de 
knoppen.
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5 Afspeellijsten
Naast het afspeelknopje bij een aangeklikt num mer verschijnt een 

plusje. Zo maak je een afspeellijst aan of voeg je het nummer toe aan 
een bestaande afspeellijst.

6 Verwijderen
De optie om nummers te   verwijderen zit wat versto pt. Via »Selec-

teren« rechtsboven selecteer je muzieknummers die je daarna kunt 
verwijderen.

INKLAPBAAR MENU
Het linkermenu is inklapbaar (via de drie 
streepjes linksboven). Hierin kun je zoeken op 
artiest, album of muzieknummer op basis van 
trefwoorden.

BEDIENINGSKNOPPEN
De onderste balk bevat alle bedieningsknoppen: 
voor afspelen, pauzeren, doorspoelen, willekeurig 
laten afspelen, herhalen en het volume aanpassen.

FILTEREN
Filter je collectie op type mu-
ziek. Zo kies je voor muziek 
van deze pc, van OneDrive, 
die online is aangeschaft, die 
je kunt streamen of juist die 
alleen offline beschikbaar is.

EXTRA OPTIES
Via »Selecteren« vink je bepaalde 
nummers aan om ze bijvoorbeeld 
toe te voegen aan een afspeel-
lijst. Je kunt ook meer muziek van 
de artiest opzoeken of nummers 
verwijderen.
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur 

30 minuten

 Programma 
Film en tv 

Films en video’s 
kijken 
Om video’s en films af te spelen gebruik 
je de app Films en tv. Met dit programma 
kun je films huren of kopen maar het is 
ook mogelijk gewoon je eigen verzameling 
video’s af te spelen. Piet-Jan Lentjes

Video’s zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. 
Met je telefoon of camcorder leg je snel bewegend 
beeld vast en ook het internet staat bomvol materiaal 

– en dan heb je niet te vergeten nog de films uit de bioscoop. 
Onder Windows 10 kun je films bekijken via de standaardapp 

Films en tv-programma’s. Je koopt of huurt de nieuwste film 
dus gewoon via de computer, zodat je niet meer per se de 
deur uit hoeft. Daarnaast kun je – in tegenstelling tot wat de 
naam van de app suggereert – je eigen opgenomen video-
tjes en filmpjes bekijken. 

De juiste voorbereiding voor een leuk filmavondje 

2 Eigen verzameling  
Het programma zoekt automatisch de video’s en films die op je 

computer staan. Vervolgens zie je ze overzichtelijk gepresenteerd en 
kun je ze met een klik afspelen. 

1 Programma openen  
Je vindt het programma »Films en tv« als tegel rechtsboven in het 

startmenu. Je kunt ook de term films in de zoekbalk invoeren en het 
programma verschijnt bovenaan. 

3 Waar is dat ene filmpje?  
Met het vergrootglas kun je zoeken op (een deel van) de naam van 

een filmpje dat je wilt bekijken. Praktisch bij een grote verzameling, 
waarbij je de video niet meteen ziet.

4 Streamen  
Als je via Bluetooth of wifi een apparaat hebt gekoppeld, kun je je 

film ook daarop bekijken. Handig als je liever niet bij je computer gaat 
zitten, maar lekker op de bank.
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5 Slow motion 
A ls je de video pauzeert en met de muis het bolletje op het schuif-

balkje beweegt, kun je het tempo zelf bepalen – handig als je een 
ingewikkelde gitaarsolo wilt instuderen.

6 Geheel in beeld  
De allermooiste concerten wil je natuurlijk ook groots brengen, 

ofwel in groot formaat en dus in volledig scherm. Het beeld switcht 
meteen, zodra je klikt op het pijltjesicoon.

129

VIDEOTHEEK
Onder deze link in de Windows Store zie je welke films je 
kunt kopen of huren. Het aanbod is Amerik aans geori-
enteerd, maar de films hebben wel vaak Nederlandse 
ondertiteling. Twijfel je aan een film, dan kun je vooraf 
een omschrijving lezen en gratis een trailer bekijken. 

ZOEKEN 
Zoek je een specifieke titel 
van een film of serie, typ 
de naam dan in het zoek-
veld in. 

HIGHLIGHTS 
Bovenaan staan de films 
en series die Microsoft 
de meeste aandacht wil 
geven. Je bladert er door-
heen door op de pijltjes 
aan de zijkant te klikken. 

PRIJS & KWALITEIT
De meeste films kun je in SD-kwaliteit huren vanaf 
4 euro; voor HD met scherper beeld betaal je een 
euro meer. Daarbij kun je ervoor kiezen de film te 
downloaden of te streamen. Voor dat laatste moet 
je internetverbinding wel snel genoeg zijn. Een film 
kopen begint vanaf 14 euro. 

ONDERVERDELING 
Het aanbod is verdeeld in 
populaire films, nieuwe films 
en uitgelichte verzamelingen. 
Klik je op »Je  videoverza-
meling«, dan keer je terug 
naar het programma ‘Films en 
tv-programma’s’. 
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 Moeilijkheidsgraad

 Tijdsduur

30 minuten

 Programma
Foto’s

Al je foto’s binnen handbereik 
met de Foto’s-app
De Foto’s-app is een razendsnelle manier om alle foto’s te bekijken die op je pc of op 
OneDrive staan. Bovendien heeft hij enkele bewerkingstools. Jos Heijmans

De app Foto’s van Windows 10 toont alle foto’s die in 
de map »Afbeeldingen« op je pc staan. Heb je daar
naast OneDrive geactiveerd, dan worden de foto’s die 

daar zijn opgeslagen ook getoond in deze app. Behalve het 
weergeven van individuele afbeeldingen, biedt Foto’s je de 
mogelijkheid om een diavoorstelling te starten. Daarnaast 
kun je foto’s kopiëren en afdrukken. Wanneer je nog het een 

of ander wilt verbeteren, dan gebruik je de ingebouwde 
bewerkingstools. 

Als fotobeheerprogramma is de app helaas minder ge
schikt, want het is niet mogelijk om tags te maken en te ver
wijderen of de weergave van jouw fotoverzameling op een 
andere manier te tonen dan op datum.

Werken met Foto's

1 De app Foto’s openen
Klik op de [Windows]toets voor het Startmenu en op »Foto’s«. 

Wanneer de app niet in het Startmenu staat, klik je op »Alle apps« en 
zoek je in de alfabetische lijst naar de app.

2 Verzameling
Foto’s toont de inhoud van jouw gebruikersmap »Afbeeldingen« 

en de foto’s die op je OneDrive staan. Je moet er dus wel voor zorgen 
dat er foto’s op die locaties zijn opgeslagen.

3 Foto’s op schijf zetten
Open de Verkenner en kopieer je foto’s naar de map »Afbeeldin

gen« onder Snelle toegang.
4 Keer terug naar de app Foto’s

Wanneer je klaar bent met kopiëren, open je opnieuw de app 
Foto’s om al je foto’s op het scherm te bekijken. De foto’s worden weer
gegeven onder »Verzameling«.
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5 Foto’s selecteren
Wanneer je met de muis over een foto beweegt, verschijnt er een 

selectievakje in de rechter bovenhoek. Als je hierin klikt verschijnt 
boven aan het scherm een aantal opties.

6 Foto’s delen
Je kunt geselecteerde foto’s delen met anderen, bijvoorbeeld via 

email. Klik op het pictogram »Delen«. Aan de rechterkant van het 
scherm verschijnen alle deelopties.

ZOOMEN
Met het plus en 
minteken vergroot en 
verklein je de foto

MENU
Hier vind je de diverse opties om je foto’s te de
len, bewerken, weer te geven en te verwijderen.

HEEN� EN TERUG�
BLADEREN
Met deze pijlen blader je 
door al je foto’s
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8 Foto’s verbeteren 
De optie om foto’s automatisch te verbeteren staat standaard aan. 

Je kunt dit uitzetten in »Instellingen« of het per foto regelen. Klik op 
een foto en op het pictogram »Verbeteren«.

7 Albums automatisch maken 
Windows maakt automatisch albums van foto’s die iets gemeen

schappelijks hebben. Klik daarvoor in het linker menu op  »Albums«. De 
foto’s moeten wel in de map »Foto’s« staan.

9 Foto’s bewerken 
De app heeft een aantal tools waarmee je je foto’s enigszins kunt 

bewerken. Klik op het pictogram met het potlood. Vervolgens zie je 
aan de linkerkant de opties en rechts de taken.

10 Diavoorstelling 
Als je een diavoorstelling van al je foto’s wilt weergeven, klik je 

op een foto en daarna op het pictogram van de »Diavoorstelling«.

11 Foto’s verwijderen 
Je kunt foto’s individueel verwijderen door erop te klikken en 

op het pictogram »Verwijderen« te klikken. Je kunt ook meerdere foto’s 
selecteren en die verwijderen.

12 Meer informatie 
Klik op de drie puntjes rechts bovenaan voor extra opties, zoals 

afdrukken en  kopiëren van de foto, of om hem als vergrendelings
scherm in te stellen.
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TIPS EN TOOLS

1 Windows 10
Mappenweergave

De Windows Verkenner kan je mappen op meerdere ma-
nieren weergeven. Dit kun je voor elke map afzonderlijk 
instellen, maar het is veel handiger om alle mappen in 
één keer dezelfde behandeling te geven. Dat gaat mak-
kelijker dan je denkt.

1   Druk op [Windows] + [E] om de Verkenner te 
openen.
2   Pas het uiterlijk aan door op »Beeld« te klik-
ken en één van de weergaveopties te kiezen 
(»Inhoud«, »Tegels«, »Lijst«, »Details«, »Extra grote 
pictogrammen«, »Grote pictogrammen«, »Nor-
male pictogrammen« of »Kleine pictogrammen«).
3   Klik in het lint op »Opties« en »Map- en zoe-
kopties wijzigen«.
4   Het »Mapopties«-venster verschijnt. Open het 
tabblad »Weergave«.
5   In het kader »Mapweergaven« klik je op de 
knop »Op mappen toepassen«. Je kunt in dit 
venster ook alle mappen weer in de originele 
staat terugzetten door op de knop »Mappen 
herstellen« te klikken.
6   In het opgedoken dialoogvenster klik je op 
»Ja« om de wijzigingen door te voeren.
7   Klik op »OK« om het venster »Mapopties« te 
sluiten.

2 Windows 10
Sneltoets zelf maken

Standaard beschikt Windows over een aantal sneltoet-
sen. Met de toetsencombinatie [Windows] + [E] start 
je bijvoorbeeld de Verkenner. Het is mogelijk om elk 

gewenst programma met sneltoetsen te starten. Dit doe 
je op de volgende manier.

1   Typ in het zoekvak op de taakbalk de naam 
van het programma.
2   Klik op »Zoeken in mijn spullen«.
3   Klik met de rechtermuisknop op de naam van 
het programma wanneer het is gevonden.
4   Kies »Bestandslocatie openen«.
5   De Verkenner wordt geopend en toont de 
map waar het programma in staat. 
6   Open de map en selecteer het programma-
bestand.
7   Klik met de rechtermuisknop op het program-
mabestand en kies »Eigenschappen«.
8   Open het tabblad »Snelkoppeling«.
9   Klik met de muis in het tekstvak achter »Snel-
toets:«.
10   Typ een letter of cijfer (bijvoorbeeld 6) om 
een sneltoets in te stellen. Je ziet dat Windows 
automatisch de toetsen [Ctrl] en [Alt] erbij zet.
11  Druk op »OK« om de sneltoets vast te zetten.
12  Om het programma te starten, druk je de in-
gestelde toetsencombinatie in (in ons voorbeeld 
is dit [Ctrl] + [Alt] + [6]).

3 Windows 10
Handig bestanden selecteren

In Windows selecteer je meerdere bestanden door de 
[Ctrl]-toets ingedrukt te houden en de bestanden één 
voor één te selecteren met de muis. Klik je per ongeluk 
een keer mis, dan raak je de selectie kwijt en moet je 
alles opnieuw aanklikken. In Windows 10 kun je op een 
handigere manier meerdere bestanden selecteren.

1   Start de Verkenner.
2   Open het tabblad »Beeld«.
3   In de groep »Weergeven/verbergen« selecteer 
je de optie »Selectievakjes voor items«.
4   Als je de muisaanwijzer nu op het pictogram van 
een bestand plaatst, verschijnt er in de linkerboven-

hoek een vakje dat je kunt aanvinken. Plaats vinkjes 
bij de bestanden die je wilt selecteren. De [CTRL]-
knop hoef je dan niet meer ingedrukt te houden.

4 Windows 10
Programma’s in systeemvak weergeven

Het systeemvak van Windows 10 is spaarzaam gevuld. 
Er staan slechts enkele pictogrammen, dus waar zijn al 
die andere programma’s die doorgaans in het systeem-
vak staan? Met het opwaartse pijltje (»Verborgen picto-
grammen weergeven«) kun je ze in beeld halen, maar 
dan verdwijnen ze ook weer. Dat is niet altijd handig.

1   Open het »Instellingen«-venster.
2   Klik op »Systeem«.

2 Met sneltoetsen start je programma’s sneller.

3 Selecteer meerdere 
bestanden door ze een 
voor een aan te vinken.

4 Bepaal zelf welke programma’s in het systeemvak worden weergegeven.
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3   Kies in het linker menu voor »Meldingen en 
acties«.
4   Zorg dat de schuif bij »Meldingen« in ieder 
geval altijd op »Aan« staat.
5   Klik op »Geef aan welke pictogrammen u op 
de taakbalk wilt zien«. Nu zie je een overzicht 
van programma’s die actief zijn.
6   Zet de schakelaar bij »Altijd alle pictogram-
men weergeven in het systeemvak« op »Aan«. 
Je kunt deze ook op »Uit« laten staan en per 
programma bepalen of het pictogram in het sys-
teemvak moet verschijnen.

5 Windows 10
Computer automatisch vergrendelen

Als je in een openbare ruimte op een pc werkt, moet je 
oppassen dat andere mensen geen toegang hebben tot 
jouw computer als je even weg gaat. Wist je dat de com-
puter zichzelf kan vergrendelen? Dit stel je eenvoudig in 
met behulp van de screensaver.

1   Klik met de rechtermuisknop op een lege 
plaats op het bureaubladscherm en selecteer 
»Aan persoonlijke voorkeur aanpassen«. Het 
»Instellingen«-venster verschijnt.
2   Kies in het linker menu voor »Vergrende-
lingsscherm«.
3   Klik onder aan het venster op »Instellingen 
voor schermbeveiliging«.
4   Selecteer bij Schermbeveiliging de optie 
»Geen«.
5   Zet daarna een vinkje voor »Aanmeldings-
scherm weergeven bij hervatten«. Vul daaron-
der in hoe lang het moet duren voordat de auto-
matische vergrendeling wordt ingeschakeld.

6   Druk op »OK«. Als de computer nu gedurende 
de ingestelde tijd inactief is, wordt hij automa-
tisch vergrendeld. Je moet dan weer je wacht-
woord intypen.

6 Windows 10
Vensters automatisch activeren

Vergeleken met de muis is het touchpad van een note-
book niet ideaal, maar soms ben je er min of meer op 
aangewezen. Wanneer je dan tekst in een inactief ven-
ster wilt invoeren, is het wel zo prettig dat dat venster 
direct actief wordt zodra je de muisaanwijzer erboven 
laat zweven, zonder dat je erop hoeft te klikken.

1   Open het »Configuratiescherm«.
2   Selecteer nu »Toegankelijkheid«.
3   Klik op de link »Wijzigen hoe de muis werkt«.
4   In het volgende venster vink je de optie »Een 
venster activeren door dit met de muis aan te 
wijzen« aan. 

5   Klik vervolgens op »OK«. Nu hoef je alleen de 
muisaanwijzer over een venster te plaatsen en 
even te wachten om deze actief te maken.

7 Windows 10
Je eigen logboek

Als je een logboek bijhoudt of regelmatig aantekenin-
gen van telefoongesprekken of andere zaken maakt, 
is het vervelend om steeds weer de datum en tijd in te 
typen. Met behulp van het kladblok van Windows voor-
zie je al je notities van de actuele datum en tijd.

1   Open het »Kladblok«.
2   Typ nu de tekst .LOG in de eerste regel. Vergeet 
niet de punt voor het woord LOG, dat in hoofdlet-
ters geschreven moet worden. 
3   Klik in het menu op »Bestand« en »Opslaan 
als«.
4   Noem het bestand bijvoorbeeld logboek.txt en 
klik op »Opslaan«. Sluit vervolgens het programma.

5 Dankzij de 
automatische 
vergrendeling is 
het niet zo erg 
als je een keertje 
vergeet uit te 
loggen.

6 Activeer 
vensters door 

er met de muis 
overheen te 

bewegen.

7 Zo gebruik je een 
simpel tekstbestand 
als logboek.
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5   Elke keer dat je dit tekstbestand opent, voegt 
het kladblok automatisch de datum en tijd toe 
aan de bestaande tekst. Je hoeft nu alleen maar 
de aantekening te typen. Vervolgens sla je het 
bestand op en sluit je het kladblok.

8 Windows 10
Systeemgeluiden wijzigen

Als je de computer start kan Windows een melodietje 
afspelen. Ook als er een foutmelding verschijnt laat de 
pc iets van zich horen. Deze geluiden kun je wijzigen of 
uitzetten.

1   Open het »Configuratiescherm«.
2   Klik op »Hardware en geluiden« en daarna 
op »Geluid«.
3   Open het tabblad »Geluiden«.
4   Selecteer een van de voorvallen in het kader 
»Programmagebeurtenissen:«.
5   Kies in het uitvalmenu onder »Geluiden:« 
het nieuwe geluid dat je wilt gebruiken, of kies 
»(geen)«. Met een klik op »Testen« kun je het ge-
luid van tevoren beluisteren.
6   Klik op »OK« om de instellingen te bewaren.

9 Windows 10
Standaardprogramma instellen

Het is je misschien wel eens overkomen: na het installeren 
van een nieuw fotoprogramma worden al je afbeeldin-
gen voortaan in dat programma geopend wanneer je 
erop dubbelklikt, zelfs wanneer je niet eens van plan was 
om je afbeeldingen te bewerken. Daarnaast vond je het 
standaardprogramma van Windows veel fijner om even 
snel een foto te bekijken. Met deze tip zet je dat weer recht.

1   Klik in de Verkenner met de rechtermuisknop 
op een foto (of een ander bestand) en kies de 

optie »Eigenschappen« in het snelmenu dat 
verschijnt.
2   Selecteer het tabblad »Algemeen«.
3   Klik achter »Openen met« op »Wijzigen...«.
4   Kies het programma waarmee je dergelijke 
bestanden voortaan wilt openen en klik op »OK«.

10 Windows 10
Schud je bureaublad schoon

Wanneer je meerdere programma’s tegelijk hebt ge-
opend, verandert je bureaublad al gauw in een wirwar 
van vensters. In Windows 10 veeg je het bureaublad leeg 
met een simpele muisbeweging.

1   Klik op de titelbalk van het venster dat open 
moet blijven en houd de knop ingedrukt.
2   Schud nu het venster snel heen en weer 
totdat alle andere openstaande vensters zijn ge-
minimaliseerd naar de taakbalk. Je kunt hiervoor 
ook de toetsencombinatie [Windows] + [Home] 
gebruiken.
3   Om alle vensters weer tevoorschijn te halen, 
selecteer je het enige openstaande venster met 
de muis en schud je net zo lang totdat de andere 
vensters weer verschijnen.

11 Windows 10
Dunnere taakbalk

Als je overstapt van Windows Vista naar Windows 10 zie 
je dat de taakbalk een stuk hoger is geworden. Vind je 
dat maar niks en heb je liever een taakbalk in de oude 
stijl, dan kun je dit eenvoudig aanpassen.

1   Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op 
de taakbalk en selecteer »Eigenschappen« in het 
menu.
2   Nu kom je in het venster »Eigenschappen van 

taakbalk en Startmenu«. Selecteer in het menu naast 
»Taakbalkknoppen« de optie »Nooit combineren«.
3   Zet ook een vinkje bij »Kleine taakbalkknoppen 
gebruiken«.
4   Klik op »Toepassen«. Zoals je nu ziet, worden 
programma’s op de oude manier weergegeven op 
de taakbalk.

12 Windows 10
Alle drives weergeven in de Verkenner

Als je de Verkenner opent, zie je standaard niet alle 
drives die op je systeem zijn aangesloten. Drives voor 
geheugenkaarten worden namelijk niet weergegeven 
als deze leeg zijn. Dit pas je op een simpele manier aan.

1   Open de Verkenner, selecteer in het lint het 
tabblad »Beeld« en klik op »Opties«.
2   Selecteer in het venster »Mapopties« het tab-
blad »Weergave«.
3   Onder »Geavanceerde instellingen« haal je het 
vinkje weg bij »Lege stations verbergen«. 
4   Klik op »OK«.

13 Windows 10
Moeite met dubbelklikken?

Wie met computers werkt, komt niet onder het ‘dub-
belklikken’ uit. Indien je daar moeite mee hebt, stel je de 
kliksnelheid wat lager in. 

1   Open het »Configuratiescherm«.
2   Klik op »Hardware en geluiden«.
3   Klik onder »Apparaten en printers« op »Muis«.
4   Selecteer het tabblad »Knoppen«.
5   Versleep de schuifregelaar onder »Dubbelklik-
snelheid« een stukje richting »Langzaam«.
6   Klik op »Toepassen«. 
7   Vervolgens kun je met het mappictogram tes-
ten of de dubbelkliksnelheid naar wens is.

8 Wijzig hier de standaard geluiden van Windows. 9 Stel het standaardprogramma in waarmee je foto’s wilt 
openen.

12 Op deze manier worden alle drives getoond, of ze nu leeg zijn of niet.
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14 Windows 10
Mappenweergave

Om de mappen in Windows o p te fleuren, kun je ze an-
dere pictogrammen geve n. Je maakt ze nog persoonlij-
ker door de mappen van een afbeelding te voorzien. Heb 
je map pen met daarin foto- of filmbestanden, dan toont 
Windows een paar willekeurige afb  eeldingen uit de map 
 in het pictogram. Door mappen zelf een afbeelding te 
geven, herken je ze nog sneller. Dit gaat als volgt.

1   Klik met de rechtermuisknop op de betref-
fende map en kies »Eigenschappen« uit het 
snelmenu.
2   Ga in het geopende scherm naar het tabblad 
»Aanpassen«.
3   Klik in het kader »Mapafbeeldingen« op »Be-
stand selecteren«.
4   Kies een afbeelding die je wilt gebruiken en 
klik op »Openen«.
5   Klik op »Toepassen« en daarna op »OK« om 
de wijziging door te voeren

Let op! Om de afbeeldingen te zien, moet de 
weergave wel op »Normale pictogrammen« 
(of »Grote pictogrammen« of »Extra grote pic-
togrammen«) staan. Ga hiervoor in de Windows 
Verkenner naar »Beeld« en kies »Normale picto-
grammen« in het vak Indeling.

15 Windows 10
Snel de computer vergrendelen

Als je even achter de computer vandaan moet, is het 
verstandig om die te vergrendelen. Je weet immers nooit 
wie er in je afwezigheid achter je computer gaat zitten. 
Je kunt de computer direct vergrendelen met de toetsen-
combinatie [Windows] + [L]. Ben je niet zo handig met 
toetsencombinaties, dan dan maak je een snelkoppe-
ling die je op het bureaublad of op het Startscherm zet. 

1   Klik met de rechtermuisknop op een lege plek 
op het bureaublad. Klik in het menu op »Nieuw« 
en »Snelkoppeling«.

2   Typ nu in het invoerveld de volgende regel, 
inclusief spatie en hoofdletters:
rundll32.exe user32.dll LockWorkStation
3   Klik op »Volgende«. Geef de snelkoppeling 
een passende naam, bijvoorbeeld ‘Vergrende-
len’. Klik hierna op »Voltooien«.
4   Sl   eep de snelkoppeling naar een geschikte 
plek op het bureaublad.
5   Het pictogram van de snelkoppeling kun je 
desgewenst aanpassen. Hiervoor doorloop je de 
stappen uit de volgende tip.

16 Windows 10
Pictogram snelkoppeling aanpassen

Snelkoppelingen naar programma’s hebben altijd 
een eigen pictogram, maar als je zelf een snelkoppe-
ling maakt, zit je opgescheept met een p ictogram van 
een map of bestand. Je kunt zelf pictogrammen voor 
snelkoppelingen maken met het programma Paint, dat 
standaard in Windows zit.

1   Je vindt Paint door in het zoekveld op de 
taakbalk Paint als zoekterm in te voeren. Of ga 
via het startm enu naar naar »Alle apps« en klik 
onder »Accessoires« op »Paint«.
2   Open de afbeelding die je als pictogram wilt 
gebruiken in Paint, door te klikken op »Bestand« 
en »Openen«.
3   Je kunt de afbeelding gebruiken zoals deze is, 
maar het is mooier om een uitsnede te maken. 
Open het tabblad »Start« en klik op »Selecte-
ren«.
4   Selecteer het gedeelte van de afbeelding dat 
je wilt gebruiken. Hoewel het pictogram van de 
snelkoppeling vierkant is, luistert het gelukkig 
niet zo nauw. Zodra je de afbeelding als picto-
gram voor de snelkoppeling instelt, snijdt Win-
dows deze automatisch bij. Nadat je de selectie 
 hebt gemaakt, druk je op [Ctrl] + [C].

5   Open   een nieuw leeg bestand in Paint. Plak de 
selectie met [Ctrl] + [V] in het nieuwe bestand 
en sla het bestand op. Geef het bestand een 
passende naam gevolgd door .ico, bijvoorbeeld 
pictogram.ico.
6   Kies in het uitvalmenu naast »Opslaan als:« 
voor »24-bits bitmap (*.bmp, *.dib)« en klik op 
»Opslaan«. 
7   Klik met de rechtermuisknop op de snelkop-
peling waarvan je het pictogram wilt vervangen 
en selecteer »Eigenschappen«. 
8   Klik in het volgende venster op »Ander pic-
togram...«. Klik op »Bladeren...« en ga naar 
de map waarin je het nieuwe pictogram hebt 
opgeslagen.

14 Mappen kun je voorzien van een eigen afbeelding.

15 Met een speciale snelkoppeling kun je de computer snel vergrendelen.

16 Je mag zelf weten wat voor pictogram je aan een 
snelkoppeling hangt.
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9   Selecteer het pict  ogram en kl ik op »OK«. Het 
pictogram van de snelkoppeling is vervangen.

17 Windo  ws 10
Pictogrammen in systeemvak houden

Sommige programma’s plaatsen een pictogram in het 
systeemvak, rechtsonder in de taakbalk. Enkele van deze 
pictogrammen hoef je niet voortdurend te zie n, van 
andere is het daarentegen prettig als ze wel in beeld zijn. 
Zo kun je in een oogopslag zien of een programma zoals 
de virusscanner of een USB-apparaat actief is. Er zijn ook 
programma’s die een pictogram in het systeemvak zet-
ten, omdat je daarmee het programma makkelijk kunt 
openen. Je kunt zelf bepalen welke pictogrammen je in 
het systeemvak wilt zien.

1   Klik met de rechtermuisknop op een lege plek 
in het systeemvak en kies »Eigenschappen« in 
het snelmenu.
2   Klik achter »Systeemvak« op »Aanpassen...«.
3   Kies »Geef aan welke pictogrammen u op de 
taakbalk wilt zien«. Als je altijd alle pictogram-
men wilt zien, schakel dan bovenaan onder 
»Altijd alle pictogrammen weergeven in het sys-
teemvak« het schuifje om naar Aan.
4   Als je aanpassingen wilt maken, moet je er-
voor zorgen dat het zonet genoemde schuifje 
bij »Altijd alle pictogrammen weergeven in het 
systeemvak« op Uit staat.
5   In het »Meldingen en acties« zie je rechts de 
kopjes »Meldingen«  met daaronder een schuifje 
om App-meldingen aan- of uit  te zetten en het 
kopje »Meldingen van deze apps weergeven« 
waarbij je per app  aangeeft of meldingen weer-
gegeven mogen worden.
6   Wees niet bang om te experimenteren. Je 
kunt altijd het schuifje weer omzetten naar de 
oude situatie.

18 Windows 10
Waarschuwing bij Caps Lock

Iedereen kent wel de frustratie wanneer een groot stuk 
tekst in hoofdletters op het scherm staat, omdat tijdens 
het typen per ongeluk de [Caps Lock]-toets ingedrukt 
was. Door Windows zo in te stellen dat je een geluid 
hoort wanneer je [Caps Lock], [Num Lock] of [Scroll Lock] 
indrukt, voorkom je deze ergernissen.

1   Voer in het zoekveld op de taa kbalk het zoek-
woord Toegankelijkheid in.
2   Kies de optie »Toegankelijkheidstoetsen 
inschakelen«
3   Vink onder »Het typen gemakkelijker maken« 
de optie »Wisseltoetsen inschakelen« aan.
4   Klik op »OK« om de instelling toe te passen.

Tip: Als alternatief voor de methode via het Toe-
gankelijkheidscentrum, schakel je deze functie 
in door de [Num Lock]-toets 5 seconden lang in-
 gedrukt te houden. Deze extra optie is ook even-
tueel uit te schakelen. Je vindt de aan te vinken 
optie »U kunt de Wisseltoetsen inschakelen 
door de toets Num Lock gedurende 5 secon-
den ingedrukt te houden« terug net onder de 
bij stap 3 genoemde optie om wisseltoetsen in te 
schakelen.

19 Windows 10
Wereldklok

In Windows 10 kun je in de Wereldklok verschillende 
tijdzones toevoegen. Als je iemand in een ander land 
kent en daar wel eens mee skypet, belt of chat, kun je 
door een kijkje te nemen in de Wereldklok of je start-
menu voorkomen dat je hem of haar midden in de 
nacht probeert te bereiken.

17 Kies 
zelf welke 
pictogrammen 
je in he t 
systeemvak wilt 
zi en.

18 Doordat je 
gewaarschuwd 

wordt zodra 
je de [Caps 

Lock]-toets 
indrukt, typ 

je nooit meer 
per ongeluk in 

hoofdletters.

19 Je mag zelf weten wat voor pictogram je aan een snelkoppeling hangt.

1   Zoek via het zoekveld op de taakbalk naar 
Alarmen en klok.
2   Kies via de tweede tab voor »Wereldklok«.
3   Klik onderaan op het plusje en voer in het 
zoekveld de locatie waarvan je de lokale tijd wilt 
weten in.
4   Zodra de juiste locatie verschijnt, klik je deze 
aan en wordt de tijd toegevoegd. 
5   Met een rechtermuisklik op de tijdzone kun je 
kiezen voor »Vastmaken aan Start«  om via het 
startmenu direct de andere tijdzone te kunnen 
bekijken.
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20 Windows 10
Windows schermbeveiliging

Hoewel je tegenwoordig geen screensaver meer hoeft 
in te stellen om het inbranden van het monitorscherm 
tegen te gaan, blijft het leuk om getrakteerd te worden 
op visuele effecten als je de computer even niet gebruikt.

1   Voer in het zoekve  ld op de taakbalk de zoek-
term Schermbevei liging in.
2   Kies »Schermbeveiliging wijzigen«.
3   Selecteer het gewenste effect in het uitval-
menu onder »Schermbeveiliging«. Klik op 
»Voorbeeld« als je wilt zien hoe het effect eruit 
komt te zien.
4   Vul daarna achter »Wacht:« het aantal minu-
ten in dat Windows moet wachten  voordat de 
schermbeveiliging wordt ingeschakeld. De tijd 
gaat lopen vanaf het moment dat je de muis niet 
meer beweegt en geen toetsen van het toetsen-
bord meer gebruikt.
5   Klik op »OK« om het venster te sluiten.

21 Windows 10
Persoonlijke metagegevens 
in bestanden

Wist je dat foto’s en andere bestanden meer informa-
tie bevatten dan je in eerste instantie zou denken? 
Deze informatie zie je niet, maa r zit verborgen in de 
eigenschappen van het bestand. Zo kan een foto extra 
gegevens bevatten, zoals waar en wanneer de foto 
werd genomen en met welke camera. Als je een foto 
op een website plaatst, dan kunnen wildvreemden op 
deze manier veel informatie uit zo’n foto halen. Geluk-
kig kun je deze  gegevens eenvoudig verwijderen.

1   Open de verkenner met de toetsencombinatie 
[Windows] + [E] en blader naar de map met het 
bestand dat je wilt aanpassen.
2   Klik met de rechtermuisknop op het bestand 
en kies »Eigenschappen«.
3   Selecteer het tabblad »Details«. Hier zie je 
welke gegevens verstopt zitten in het bestand. 
In de kolom »Waarde« kun je deze gegevens 

20 Je kunt uit 
verschillende types 
screensavers kiezen 
om in te stellen.

21 Voorkom 
dat anderen de 
metagegevens in 
bestanden kunnen 
lezen.

bewerken. Zo kun je precies bepalen welke 
metagegevens anderen kunnen zien. Er bestaat 
een snellere manier. Klik onder aan het venster 
op »Eigenschappen en persoonlijke gegevens 
verwijderen«.
4   Er verschijnt een nieuw venster met twee 
opties. Met de eerste optie maak je een kopie 
van het bestand zonder metagegevens. Het 
originele bestand blijft hiermee ongemoeid. Bij 
de tweede optie vink je aan welke gegevens je 
uit het bestand wilt verwijderen. Hiermee wordt 
het originele bestand wel aangepast. Ben je klaar, 
klik dan op »OK«.

22 Windows 10
Geheugencontrole uitvoeren

Als de computer vaak kuren heeft, kan dat op een pro-
bleem met het werkgeheugen van de computer duiden. 
Je kunt dit controleren met het hulpprogramma Win-
dows Geheugencontrole.

1   Tijdens deze tip moet de pc opnieuw worden 
gestart. Sla dus eerst alle geopende bestanden 
op en sluit alle openstaande vensters.
2   Voer in het zoekveld op de taalkbalk als zoek-
term Geheugencontrole in.
3   Klik op »Windows Geheugencontrole«. 
4   Selecteer de optie »Nu opnieuw opstarten 
en zoeken naar problemen (aanbevolen)«. 
Hierna wordt de computer herstart en het ge-
heugen gecontroleerd.
5   Nadat de controle is voltooid, herstart de com-
puter nog een keer. Nadat je hebt ingelogd, ver-
schijnen de resultaten van de test in een venster.

22 Om je com puter op 
geheugenproblemen te 
controleren moet hij eerst 
opnieuw gestart worden.
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23 Windows 10
Vastgelopen programma’s uitschakelen

Als een bepaald programma is vastgelopen en je niet 
meer verder kunt werken achter je pc is dat vervelend. 
Maar geen nood: via Taakbeheer kun je het vastgelopen 
programma stopzetten zodat je weer verder kunt.

1   Druk op [Ctrl] + [Alt] + [Delete]. Klik daarna 
op »Taakbeheer«.
2   Klik op het pijltje »Meer details«. 
3   Ga naar het tabblad »Processen«. Onder »Toe-
passingen« staan de programma’s die je op dit 
moment gebruikt.
4   Selecteer het programma dat je wil stoppen. 
5   Klik rechtsonder op de knop »Beëindigen«.

24 Windows 10
Extra kolommen toevoegen 
in Verkenner

Je hebt een hele reeks bestanden van een bepaald soort 
in een map staan, of allerlei verschillende bestanden door 
elkaar. Van een aantal van die bestanden zou je echter wel 
wat meer informatie direct in de Verkenner kunnen zien. 
Het voordeel is dat je niet eerst omslachtig de eigenschap-
pen van de afzonderlijke bestanden hoeft te bekijken. Extra 
informatie laten weergeven kun je regelen door  een of 
meerdere kolommen toe te voegen aan de Verkenner. Zo zie 
je in een oogopslag meteen de informatie die je nodig hebt.

1   Selecteer de map met bestanden waarvan je 
wat meer informatie wilt laten zien. 
2   Klik in het lint op »Beeld« en »Details« in het 
vak »Indeling«. 
3   Klik met de rechtermuisknop in de kolommen 
en kies »Meer...«.

4   Zet een vinkje bij de kolommen die je wilt 
toevoegen, bijvoorbeeld »Gewijzigd op« om 
te kunnen zien wanneer een bestaand voor het 
laatst is aangepast. Er is een flink aantal opties 
beschikbaar, maar houd er wel rekening mee dat 
niet elk type bestand alle kolomwaarden al inge-
vuld heeft of kan vullen.
5   Met behulp van de knoppen »Omhoog « of 
»Omlaag« bepaal je op welke plek in het Verken-
nervenster de nieuwe kolom komt te staan. 
6   Met »OK« sluit je het venster.
7   Herhaal de stappen voor elke map die je van 
meer kolommen wilt voorzien. 

25 Windows 10
Systeemherstel aanpassen

Systeemherstelpunten zijn uitermate handig wanneer 
Windows ineens volledig in de soep loopt. Daarmee 
kun je Windows weer terugzetten naar een tijdstip dat 
alles nog goed werkte.  Afhankelijk van hoe vaak je zo’n 
systeemherstelpunt maakt, kan dit flink wat ruimte op 
je computer in beslag nemen. De hoeveelheid ruimte die 
systeemherstelbestanden innemen is te beperken.

1   Voer in de zoekbalk op de taakbalk als tref-
woord Herstelpunt in.
2   Klik op »Een herstelpunt maken« in het start-
menu. Het venster »Systeembeveiliging« wordt 
nu geopend.
3   Klik  op de knop »Configureren«
4   Gebruik het schuifje om de maximale hoeveel-
heid schijfruimte die voor systeembeveiliging 

23 Als een 
programma 
niet meer 
reageert, kun 
je het alsnog 
uitschakelen via 
het Taakbeheer.

24 Door extra 
kolommen toe 

te voegen in de 
Verkenner kun je 

meer relevante 
informatie laten 

weergeven.

gebruikt mag   worden in te perken. Als de aange-
wezen ruimte vol raakt, worden oudere herstel-
punten automatisch verwijderd om zo ruimte  te 
maken voor nieuwe.
5   Als je pc stabiel draait en je back-ups van al je 
belangrijke bestanden hebt, kun je er voor kiezen 
om systeembeveiliging compleet uit te schake-
len via de knop »Systeembeveiliging uitscha-
kelen« of de tot nu toe aangemaakte herstelpun-
ten verwijderen via de knop »Verwijderen«.

25 De schijfruimte die gebruikt mag worden voor 
Systeemherstel kun je zelf configureren.
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26 Windows 10
Automatisch afspelen uitschakelen

Iedere keer als je een USB-stick aansluit of een cd of dvd 
in de lade legt, vraagt Windows wat je met de schijf 
wilt doen. Soms komt deze functie goed van pas, maar 
vaak is het lastig dat dit scherm altijd over de andere 
vensters heen verschijnt. Je kunt pas verder werken 
nadat je het scherm hebt weggeklikt. Als je meer last 
dan gemak van deze optie ondervindt, schakel je deze 
gewoon uit.

1   Open het »Configuratiescherm«.
2   Klik op »Hardware en geluiden« en daarna 
in het volgende scherm onder »Automatisch af-
spelen« op »Cd’s of andere media automatisch 
afspelen«.
3   Haal het vinkje weg voor »Automatisch af-
spelen voor alle media en apparaten gebrui-
ken« of maak de gewenste standaardinstelling 
per bestandstype of medium.
4   Klik op »Opslaan« en sluit het »Configuratie-
scherm«.

27 Windows 10
Opstarten in veilige modus

Als Windows in de ‘veilige modus’ wordt opgestart, 
dan worden alleen die drivers geladen die nodig zijn 
om Windows te starten. De veilige modus gebruik je 
normaliter om problemen met Windows op te lossen of 
bijvoorbeeld om handmatig een virus te verwijderen. 
Starten in de veilige modus doe je door bij het opstarten 
op [F8] te drukken. Als je bezig bent om problemen met 
de pc op te lossen, kan het zijn dat je de computer meer-
dere malen in de veilige modus moet opstarten. Het 
wordt een beetje vervelend om steeds weer de [F8]-toets 
in te moeten drukken. Je kunt dit omzeilen en Windows 
dwingen om in de veilige modus op te starten. 

1   Open het startmenu, klik op »Systeem« en 
daarna op »Uitvoeren«.
2   Typ daarna msconfig in het tekstvak van »Uit-
voeren« en druk op [Enter]. Als er een melding 
van het »Gebruikersaccountbeheer« verschijnt, 
klik je op »Ja«.
3   In het venster »Systeemconfiguratie« selecteer 
je het tabblad »Computer opstarten«.
4   In de sectie »Opstartopties« zet je een vinkje 
voor »Opstarten in veilige modus«.
5   Klik daarna op »OK« om de wijzigingen op te 
slaan. De computer zal vanaf nu opstarten in de 
veilige modus. 
6   Om de computer weer normaal te laten star-
ten, voer je dezelfde stappen uit en haal je het 
vinkje voor »Opstarten in veilige modus« weer 
weg.

28 Windows 10
Prioriteit van processen instellen

Als Windows eenmaal is gestart, draaien er allerlei pro-
cessen op de achtergrond die allemaal gebruik maken 
van systeembronnen. Deze systeemprocessen kun je 
uitschakelen, maar dat kan leiden tot een onstabiel 
systeem. Je kunt daarentegen wel prioriteiten toekennen 
met behulp van Windows Taakbeheer. Het programma 
dat je momenteel gebruikt ken je dan een hogere priori-
teit toe, zodat het sneller zal werken.

1   Houd [Ctrl] + [Alt] + [Del] ingedrukt en kies in 
het menu voor »Taakbeheer«. 
2   Open het tabblad »Processen« en zoek een 
toepassing of proces dat je een hogere of juist 
lagere prioriteit wilt geven.
3   Klik met de rechtermuisknop op het proces en 

26 De functie »Automatisch afspelen« kan eenvoudig worden aangepast.

27 Je kunt instellen of de computer voortaan in de veilige modus moet worden gestart.

28 Een hogere prioriteit 
geeft een programma 
voorrang bij het gebruik 
van systeembronnen. Zo 
kun je het programma 
versnellen.



kies in het snelmenu voor »Naar details«.
4   Op het tabblad »Details« klik je met de rechter-
muisknop op het reeds geselecteerde proces en 
kies je de optie »Prioriteit instellen«. Nu krijg je 
een snelmenu te zien.
5   Om een proces de hoogste prioriteit te geven, 
kies je de optie »Realtime«. Het bijbehorende 
programma zal dan sneller gaan werken.

29 Windows 10
Lijst met drivers maken

Het kan geen kwaad om bij te houden welke drivers 
er geïnstalleerd zijn op je systeem. Je kunt diverse pro-
grammaatjes gebruiken om zo’n lijst te genereren, maar 
het kan ook via de opdrachtprompt. Dit doe je als volgt.

1   Open het startmenu, klik op »Systeem« en 
daarna op »Opdrachtprompt«.
2   In het venster dat nu verschijnt, typ je driver-
query en druk je op [Enter]. Je ziet een lijst met 
alle drivers op je systeem.
3   Zo’n lijst is natuurlijk pas nuttig als je deze 
kunt opslaan om hem later te kunnen raadple-
gen. Om de lijst als tekstbestand op te slaan, typ 
je driverquery>driverlijst.txt (zonder spaties) 
in de opdrachtprompt en druk je op [Enter]. Het 
bestand wordt opgeslagen in ‘C:\Gebruikers\[je 
gebruikersnaam]’.

4   Indien je het tekstbestand niet meteen terug-
vindt, typ je driverlijst.txt in het zoekvak op de 
taakbalk. Het bestand wordt dan automatisch 
gevonden.

30 Windows 10
Sluimerstand instellen

Als je de computer even niet gebruikt, is het handig om 
deze standby te (laten) zetten. De computer verbruikt 
dan veel minder energie, terwijl je er zo weer mee verder 
kunt werken als je dat wilt. Maar wanneer kies je voor de 

slaapstand en wanneer is de sluimerstand de betere op-
tie? In de slaapstand gaat de computer op standby. De 
computer gaat niet helemaal uit, maar veel onderdelen 
zoals het scherm en de harde schijf worden wel uitge-
schakeld. Hierdoor verbruikt de pc veel minder energie. 
In de sluimerstand schrijft de computer alle gegevens 
weg naar de harde schijf en schakelt daarna volledig uit. 
Dit duurt iets langer dan het gebruik van de slaapstand, 
maar is wel veel zuiniger. De sluimerstand is overigens 
nog altijd sneller dan de pc helemaal uitzetten. Beide 
standen zijn bereikbaar door in het startmenu te klik-
ken op »Aan/uit«. Standaard is alleen de slaapstand 

?
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29 Met 
behulp van de 
opdrachtprompt 
kun je precies zien 
welke drivers er 
zijn geïnstalleerd.
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aanwezig in het »Aan/uit«-menu. De sluimerstand moet 
je eerst activeren in het energiebeheer.

1   Open het »Instellingen«-venster.
2   Klik op »Systeem«.
3   Kies »Energiebeheer en slaapstand«.
4   Klik op »Extra energie-instellingen«.
5   In het venster »Energiebeheer« selecteer je in 
het linker menu de optie »Het gedrag van de 
aan/uit-knoppen bepalen«.
6   Klik op »Instellingen wijzigen die momen-
teel niet beschikbaar zijn«.
7   Scrol naar beneden en zet bij »Instellingen 
voor afsluiten« een vinkje voor »Sluimerstand«.
8   Klik op »Wijzigingen opslaan«.
9   Klik in het startmenu op »Aan/uit«.
10  Kies »Slaapstand« of »Sluimerstand«.

31 Windows 10
Bestandslocatie van processen tonen

In het venster »Taakbeheer« worden alle actieve pro-
cessen weergegeven. Helaas kun je niet zien waar de 

30 Met de 
»Sluimerstand« 
bespaar je nog 
meer energie.

31 Door de map te 
openen waar een 
procesprogramma 
staat, kom je meer 
te weten over het 
nut ervan.

programmabestanden staan die bij een bepaald proces 
horen. Hierdoor is het niet altijd makkelijk te achter-
halen bij welk programma een proces hoort. Als je de 
bestandslocatie weet, lukt dat misschien wel.

1   Druk op [Ctrl] + [Alt] + [Delete] en kies 
»Taakbeheer«.
2   Selecteer een proces en klik er met de rechter- 
muisknop op.
3   Kies »Bestandslocatie openen«. De Verken-
ner opent de map waar het bestand staat.
4   Met de optie »Online zoeken« wordt op inter-
net gezocht naar informatie over het proces.

32 Windows 10
Actuele map uitvouwen

Als je door de Verkenner bladert, klapt de mapstruc-
tuur in de linkerhelft van het scherm niet automatisch 
open naar de huidige geselecteerde map. Deze functie 
is namelijk niet standaard ingeschakeld. Dit kun je wel 
gemakkelijk zelf doen.

32 Geef de 
Verkenner de 

boomstructuur terug.

1   Open de Verkenner en selecteer het tabblad 
»Beeld«.
2   Klik op »Opties« en kies »Map- en zoekop-
ties wijzigen«.
3   Op het tabblad »Algemeen« zet je onder »Na-
vigatiedeelvenster« een vinkje bij de optie »Au-
tomatisch uitvouwen tot huidige map«.
4   Als je de optie »Alle mappen weergeven« 
aanvinkt, krijgt de Verkenner een uitgebreide 
boomstructuur.
5   Klik op »OK«.

33 Windows 10
Grotere letters

Zijn de letters die Windows op het scherm gebruikt niet 
groot genoeg om goed te kunnen lezen? Voor een scherp 
beeld stel je de resolutie in op de aanbevolen stand en 
vergroot je indien nodig de letters met de dpi-instelling.

33 Je kunt de 
items vergroot 

weergeven op je 
scherm.
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1   Open het »Configuratiescherm«.
2   Klik op »Vormgeving en persoonlijke instel-
lingen«.
3   Klik op »Beeldschermresolutie aanpassen«.
4   Controleer of »Resolutie:« is ingesteld op de 
waarde waar »(aanbevolen)« bij staat. Zo nee, 
kies hem dan en bevestig het wijzigen van deze 
instelling met »Toepassen«.
5   Klik op »Tekst en andere items groter of 
kleiner maken«.
6   Je kunt voor bepaalde items op het beeld-
scherm de lettergrootte anders instellen dan 
voor andere items. Bij »Alleen de tekengrootte 
wijzigen« vind je hiervoor een uitvalmenu. Kies 
de categorie(ën) die je wilt aanpassen en ver-
groot daarvoor de tekengrootte. Bedenk wel 
dat er soms minder items op het scherm passen 
wanneer je ze vergroot.
7   Klik op »Toepassen«.

34 Windows 10
Recent geopende items

In veel gevallen is het handig als je de volgende dag di-
rect verder kunt werken aan een document of een ander 
bestand. Eerst de bijbehorende applicatie opstarten, of 
de Verkenner, en daarna pas het bestand openen is dan 
een omweg. Een lijst met recent geopende items komt 
dan ook goed van pas. Hiervoor zijn twee oplossingen.

1   Heb je de Verkenner open, klik dan boven aan 
het linker menu op »Snelle toegang«. Er ver-
schijnt een handig overzicht van »Veelgebruikte 
mappen« en van »Recente bestanden«. Door er 
op te dubbelklikken open je direct de map of het 
bestand.
2   Open het startmenu. Bovenaan staan de meest 
gebruikte programma’s en apps. Bij sommige 
daarvan staat aan de rechterkant een pijltje. Dit 
heet »Sprongweergave«. Door er op te klikken 
verschijnt een menu met veelgebruikte mappen 
en recente bestanden binnen dat programma.

35 Windows 10
Accountafbeelding wijzigen

Boven aan het startmenu staan de naam en de afbeel-
ding van de gebruiker die op dat moment is ingelogd. Je 
kunt deze afbeelding eenvoudig wijzigen.

1   Klik op de afbeelding en kies »Accountafbeel-
ding wijzigen«.
2   Klik op »Bladeren«.
3   Selecteer een afbeelding op je pc en klik op 
»Afbeelding kiezen«.

36 Windows 10
Dvd’s afspelen met VLC

Windows 10 biedt standaard geen mogelijkheid om om 
dvd-films af spelen, omdat de benodigde codecs niet in 
het besturingssysteem zitten. Wil je voorbespeelde dvd’s 
toch afspelen, dan moet je een programma installeren 
dat de mediacodecs voor film-dvd’s al aan boord heeft, 
zoals het Nederlandstalige VLC media player.

1   Surf naar www.videolan.org/vlc en klik op 
»VLC downloaden«. Heb je een 64-bit computer, 
ga dan naar www.videolan.org/vlc/download-
windows.html (met een streepje tussen 'down-
load' en 'Windows') en klik op »64 bits installer«. 
2   Installeer het programma.
3   Bepaal of je VLC wel of geen toegang geeft tot 
internet om automatisch informatie over de films 
op te zoeken c.q. te controleren of er nieuwe ver-
sies van het programma beschikbaar zijn.
4   Als je de dvd in de computer laadt, verschijnt 
een menu. Hier kies je bij het VLC-logo de optie 
»DVD-film afspelen«.
5   Het menu is maar even in beeld. Mis je het, 
start dan VLC media player en kies »Media« en 
»Schijf openen...«.
6   Selecteer de drive met de dvd en klik op »Af-
spelen«.

34 In de Verkenner 
spring je direct naar 
een recent bestand of 
veelgebruikte map.

37 Windows 10
App handsfree bedienen

In de app »Eten en drinken« vind je leuke recepten. Wan-
neer je aan het koken bent is het soms lastig om je lap-
top te bedienen, zonder dat het scherm of toetsenbord 
vies wordt. Daarom heeft deze app een leuke functie: 
handsfree. Je hoeft dan alleen met je hand te zwaaien 
voor de webcam om naar de volgende pagina te gaan. 
Erg handig tijdens het koken!

1   Open de app »Eten en drinken«.
2   Open een recept.
3   Klik in de onderste balk op »Handsfree-
modus«.
4   Zwaai een keer voor de camera, zoals wordt 
voorgedaan op het scherm.
5   Tijdens het volgen van het recept blader je 
naar de volgende pagina door voor de camera te 
zwaaien. Zwaai van rechts naar links om vooruit 
te bladeren, en van links naar rechts om een stap 
terug te gaan.

38 Windows 10
Verwijderen bevestigen

Wanneer je in Windows 10 een bestand verwijderd, 
wordt dit zonder pardon in de prullenbak geplaatst. In 
Windows 7 eerder kreeg je eerst nog een melding met de 
vraag of je zeker wist dat je het bestand wilde verwijderen. 
Met een kleine aanpassing in Windows 10 breng je deze 
vraag weer terug, waardoor de kans kleiner wordt dat je 
per ongeluk een verkeerd bestand weggooit.

1   Klik met de rechter muisknop »Prullenbak« 
en kies voor »Eigenschappen«.
2   Zet een vinkje voor »Vragen om bevestiging 
bij verwijderen«.
3   Klik op »OK« en sluit het venster.

35 Je 
accountafbeelding 
kun je wijzigen 
vanuit het 
startmenu.

http://www.videolan.org/vlc
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
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Sneller dan de muis

Handige sneltoetsen
en functietoetsen
Veel mensen wisselen voortdurend tussen het 
toetsenbord en de muis wanneer ze met de computer 
bezig zijn. Wat je met de muis doet, kan echter vaak 
ook met het toetsenbord – en dikwijls nog sneller ook. 
Veel functies in Windows zijn namelijk via zogeheten 
sneltoetsen en functietoetsen te bedienen. Fred Hubers
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Sneltoetsen zijn toetsencombinaties waarmee je snel en gemakkelijk 
handelingen in Windows uitvoert. De meeste mensen kennen alleen 
de veelgebruikte combinaties [CTRL] + [C] voor het kopiëren van 

bestanden en [CTRL] + [V] om ze te plakken. Toch zijn er nog veel meer han-
dige sneltoetsen. Om je wegwijs te maken in de doolhof van sneltoetsen en 
functietoetsen (F1 tot en met F12) hebben we de nuttigste op een rijtje gezet. 
Probeer ze eens uit, en voordat je het weet werk je stukken sneller met al je 
programma’s. Je kunt de pagina bovendien uitknippen en bewaren bij de pc.

Algemene sneltoetsen
Deze toetsencombinaties werken op alle versies van Windows, tenzij 
anders vermeld.

[CTRL] + [X] = Knippen
[CTRL] + [C] = Kopiëren
[CTRL] + [V] = Plakken
[CTRL] + [Z] = Laatste actie ongedaan maken
[CTRL] + [A] = Alles selecteren
[Shift] + [Delete] = Verwijder het geselecteerde bestand definitief 
zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen
[F2] = Verander de naam van het geselecteerde bestand
[F3] = Open een zoekvenster
[Alt] + [Enter] = Open het Eigenschappenvenster van het geselec-
teerde bestand of object
[Alt] + [F4] = Sluit het actieve venster of beëindig het actieve pro-
gramma
[CTRL] + [F4] = Sluit het actieve document in programma’s waarin 
meerdere documenten tegelijkertijd geopend zijn
[Alt] + [Tab] = Hiermee schakel je tussen geopende programma’s
[Windows] + [Tab] = Blader door de geopende programma’s
[CTRL] + [Shift] + [Esc] = Open het »Taakbeheer«-venster

Werken met bureaubladen
In Windows 10 kun je instellen dat je meerdere bureaubladen ge-
bruikt. Enkele sneltoetsen zijn hierop van toepassing.

[Windows] + [Ctrl] + [D] = Een bureaublad toevoegen
[Windows] + [Ctrl] + [] of [] = Wissel naar het vorige of volgende 
bureaublad
[Windows] + [Tab] = Blader door de bureaubladen
[Windows] + [Ctrl] + [F4] = Sluit het huidige bureaublad
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Bewerken van tekst
Onderstaande toetsen werken in alle tekstverwerkers.

[CTRL] + [Pijl-links of rechts] = Cursor een heel woord verplaatsen
[CTRL] + [Pijl-omhoog of omlaag] = Cursor een hele alinea 
verplaatsen
[Home] = Cursor naar begin van de regel verplaatsen
[End] = Cursor naar einde van de regel verplaatsen
[Page Up] = Cursor een pagina omhoog plaatsen
[Page Down] = Cursor een pagina omlaag verplaatsen
[Shift] + alle bovenstaande combinaties = Selecteer de tekst tijdens 
het verplaatsen van de cursor

De Windows-toets
De [Windows]-toets is in combinatie met veel andere toetsen te gebruiken. 

[Windows] = Wissel tussen het tegelscherm en het bureaublad 
(In Windows 8/8.1)
[Windows] + [H] = Open de balk »Delen«
[Windows] + [K] = Open de balk »Apparaat aansluiten«
[Windows] + [I] = Open het venster »Instellingen«
[Windows] + [X] = Open het snelmenu met systeemhulpprogramma’s
[Windows] + [,] (komma) = Werp een blik op het bureaublad 
(minimaliseert alle vensters zo lang je de toetsen ingedrukt houdt)
[Windows-toets] + [.] (punt) = Zoeken met Bing op tegelscherm
[Windows] + [Break] =  Open het venster »Systeemeigenschappen«
[Windows] + [L] = Vergrendel de computer
[Windows] + [P] = Opties voor een projector of extra scherm 
weergeven
[Windows] + [E] = Open de Verkenner
[Windows] + [R] = Open het dialoogvenster »Uitvoeren...«
[Windows] + [M] = Minimaliseer alle vensters op het bureaublad
[Windows] + [D] = Minimaliseer alle vensters op het bureaublad, 
en opent ze weer

Sneltoetsen voor dialoogvensters 
en programma
Een dialoogvenster is een venster waarin je opties instelt. Ook in deze 
vensters zijn sneltoetsen te gebruiken. 

[Tab] = Doorloop de opties van links naar rechts en van boven naar 
beneden
[Shift] + [Tab] = Doorloop de opties in omgekeerde richting
[Spatiebalk] = Schakel het selectievakje in of uit als een selectievakje 
de actieve optie is
[F1] = Opent online Windows 10 »Help« in Bing

Sneltoetsen voor de Verkenner
De Verkenner is onmisbaar om je mappen en bestanden te beheren 
en te doorzoeken. Met sneltoetsen navigeer je handiger door allerlei 
mappen.

[Alt] = Roep het oude menu (met onderstreepte letters) op
[Alt] + [Onderstreepte letter] = Voer de actie uit van het woord met 
de onderstreepte letter 
[Home] = Ga naar het bovenste item in het linker menu of de map
[End] = Ga naar het laatste item in het linker menu of de map
[*] of [+] = Geef in het linker menu de submappen weer van de geselec-
teerde map
[-] = Vouw de geselecteerde map samen, linker scherm
[Pijl-Links] = Vouw de actieve map in het linker menu samen als deze 
is uitgevouwen
[Pijl-Rechts] = Vouw de actieve map in het linker menu uit als deze is 
samengevouwen

Sneltoetsen tijdens het typen
Tijdens het typen van een brief of tekst heb je vaak tekens nodig die 
niet op je toetsenbord staan aangegeven, zoals het trema, copyright-
teken of het kwadraatteken. Veel van deze tekens zijn te maken met 
behulp van de juiste toetsencombinaties. Dit bespaart je in bijvoor-
beeld Microsoft Word een hoop werk, want het is omslachtig om voor 
ieder teken een symbool te moeten invoegen. Hier volgt een lijst met 
veel voorkomende tekens die gemakkelijk met het toetsenbord te 
maken zijn. Bij de standaardprogramma’s »Kladblok« en »WordPad« 
werken deze codes overigens anders.

[Rechter Alt] + [5] = €
[Rechter Alt] + [2] = ² (kwadraat)
[Rechter Alt] + [6] = ¼
[Rechter Alt] + [7] = ½
[Rechter Alt] + [S] = ß
[Rechter Alt] + [C] = ©
[Rechter Alt] + [R] = ®
[‘] + [A] = á
[‘] + [E] = é
[‘] + [I] = í
[‘] + [O] = ó
[‘] + [U] = ú
[Shift] + [“], [A] = ä
[Shift] + [“], [E] = ë
[Shift] + [“], [I] = ï
[Shift] + [“], [O] = ö
[Shift] + [“], [U] = ü
Laat de [Shift]-toets los voordat je op de desbetreffende letter drukt.

Surfen met Edge en Internet Explorer
Ook in Edge en Internet Explorer zijn er handige toetsencombinaties 
om het internetten soepeler te maken.

[CTRL] + [B] = Open het dialoogvenster »Favorieten indelen« 
(alleen in Internet Explorer, niet in Edge )
[CTRL] + [E] = Open de zoekbalk
[CTRL] + [F] = Start het »Zoeken« (binnen de huidige pagina)
[CTRL] + [H] = Open de balk »Geschiedenis«
[CTRL] + [I] = Open je »Favorieten«
[CTRL] + [N] = Open in Internet Explorer een tweede browser met het-
zelfde webadres, open in Edge een nieuw leeg browservenster
[CTRL] + [P] = Open het dialoogvenster »Afdrukken«
[CTRL] + [W] = Sluit het huidige tabblad
[F5] = Vernieuw de huidige pagina
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Meer leren over
Windows 10?

Neem een abonnement op Computer easy!

• 3 nummers voor €10 (stopt automatisch)

• Drie maanden praktisch computergebruik
• Ruim 50% korting per nummer
• In huis nog voordat hij in de winkel ligt

Actie-abonnement: 

Kijk voor de actuele aanbieding op

www.fnl.nl/computereasyabo
• Profiteer van kortingen
• Alles voor de beginnende computergebruiker
• In huis nog voordat hij in de winkel ligt

Surf voor meer informatie naar
www.computereasy.nl
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Bestel nu op:

shop.fnl.nl/computereasy

SPECIAL

voor
slechts€ 9,99

Krijg Excel 
helemaal onder 

de knie!
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ASUS raadt Windows aan.

Koop een ASUS Transformer Book.
Krijg Windows 10 gratis

Download je gratis upgrade zodra deze beschikbaar is 
via windows.com/windows10upgrade

Pre-release-versie weergegeven. Deze versie kan nog worden gewijzigd. Apps afzonderlijk verkrijgbaar. De aanbieding voor Windows 10-upgrades is geldig voor alle Windows 
7- en Windows 8.1-apparaten die in aanmerking komenden (inclusief apparaten die u al bezit), tot 1 jaar nadat de Windows 10-upgrade beschikbaar is gemaakt. Ga naar 
windows.com/windows10upgrade voor meer informatie.

Op Intel® gebaseerde 2-in-1’s.
Een notebook als je die nodig hebt

en een tablet als je die wilt.

Met Intel® Core™ M processor




