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1.15 Eerder opgeslagen bestanden rechtstreeks 
openen vanuit het menu Start 

 
Als u een eerder opgeslagen bestand wilt openen, 
kunt u dat ook direct vanuit het menu Start openen 
met de Jump Lists. Dit werkt als volgt: 
 

 Klik op  
 

 Klik bij het programma op  
 

 Klik op het bestand 
 
Wilt u liever niet dat een bepaald bestand wordt getoond in een Jump List, 
bijvoorbeeld omdat u werkt op een openbare computer, dan kunt u het als 
volgt verwijderen: 
 

 Klik op  
 

 Klik bij het programma op  
 

 Rechtsklik op het bestand 
 

 Klik op  
 
Wilt u dat niet alle bestanden getoond worden in de Jump List, dan doet u 
het volgende: 
 

 Rechtsklik op  
 

 Klik op  
 

 Klik het vinkje  weg bij 

 

 Klik op ,  
 
 

Zie ook: 1.19 Werken 
met Jump Lists op de 
taakbalk 
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1.16 Programma’s en bestanden zoeken via het menu 
Start 

 
Het menu Start bevat een zoekvak waarmee u 
eenvoudig programma’s en bestanden kunt 
zoeken: 
 

 Klik op  
 

 Typ de naam van een programma of bestand  
 

Let op: dit kan ook slechts een deel van de naam zijn. 
 
De zoekresultaten worden direct getoond: 
 

 Klik op het programma of bestand 
 
 
1.17 De taakbalk aanpassen 
 
U kunt de taakbalk verhogen, zodat er meer 
pictogrammen of werkbalken op passen: 
 

 Rechtsklik op de taakbalk 
 

 Klik het vinkje  weg bij  
 

 Sleep de rand van de taakbalk omhoog 
 
U kunt de taakbalk ook op een andere plaats op het bureaublad plaatsen: 
 

 Rechtsklik op de taakbalk 
 

 Klik het vinkje  weg bij  
 

 Sleep de taakbalk naar de gewenste plaats 
 
U kunt nog een aantal andere instellingen maken op de taakbalk: 
 

 Rechtsklik op de taakbalk 
 

 Klik op  
 

Zie ook: 3.16 Zoeken 

Zie ook: 1.18 Werken 
met de taakbalk-
knoppen 
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2.10 Bestandstype aan een programma koppelen 
 
U kunt zelf instellen welk programma geopend 
moet worden bij dubbelklikken op een bestand met 
een bepaald bestandstype. Dit koppelen aan een 
programma werkt als volgt: 
 

 Klik op , , 

 

 Klik op het bestandtype 
 

 Klik op  
 

 Klik op het programma waaraan u het bestandstype wilt koppelen 
 
Staat het programma er niet bij? 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op het programma waaraan u het bestandstype wilt koppelen 
 
Als het juiste programma is geselecteerd: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
 
2.11 Instellingen voor automatisch afspelen wijzigen 
 
U wijzigt als volgt de instellingen voor automatisch afspelen van 
bijvoorbeeld een audio-cd, dvd of spel: 
 

 Klik op , , 

 

 Klik op de keuze bij een medium 
 

Zie ook: 2.9 
Standaardprogram-
ma’s instellen 



  

 35 

U ziet de andere opties: 

 
 

 Klik op een keuze  
 

 Klik op  
 
 
2.12 Standaardprinter instellen 
 
U stelt de standaardprinter als volgt in: 
 

 Klik op , ,  
 

 Rechtsklik op de printer die u standaard wilt gebruiken 
 

 Klik een vinkje  bij   
 
 
2.13 Programma’s gebruiken die voor eerdere 

Windows-versies zijn gemaakt 
 
Als programma’s die voor eerdere Windows- 
versies zijn gemaakt niet meer werken, kunt u  
proberen of ze nog wel werken als ze worden  
uitgevoerd in een andere programmacompatibiliteit. 
Windows zoekt dan naar de juiste instellingen om het programma weer 
goed te laten functioneren. 
 

 Klik op , , , 

 

 Klik op  
 

Zie ook: 7.2 
Controleren op 
updates 
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4.13 Werken met Aanbevolen websites 
 
In Internet Explorer kunt u tijdens het surfen  
websites laten aanbevelen. Als u bijvoorbeeld een  
website over auto’s bekijkt en vervolgens  
Aanbevolen websites raadpleegt, krijgt u meer  
websites aangeboden. Aanbevolen websites is  
gebaseerd op het surfgedrag van andere internetgebruikers. 
 

 Klik op  
 

 Klik, indien nodig, op , , 

,  
 

Of: 
 

 Klik op ,  
 

 Klik op   
 

 Open de website opnieuw  
 

 Klik op ,  
 
U ziet een aantal suggesties. Om meer suggesties te zien: 
 

 Klik op  
 
 
4.14 Hyperlink in een nieuw venster of tabblad 

openen 
 
Om de hyperlink te openen op een nieuw tabblad: 
 

 Houd  ingedrukt  
 

 Klik op de link 
 

 Klik op het nieuwe tabblad 
 
Als u de link in een nieuw venster wilt openen: 
 

 Houd  ingedrukt  
 

Zie ook: 4.11 Werken 
met automatisch 
aanvullen op de 
adresbalk 
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 Klik op de link 
 
 
4.15 Tekst en afbeeldingen op webpagina’s vergroten 

en verkleinen 
 
U kunt op verschillende manieren de informatie op 
webpagina’s vergroten. Bijvoorbeeld met zoomen: 
 

 Klik rechts onder in het venster op  
 

Of: 
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op een zoomniveau 
 

Als u klikt op , kunt u het zoomniveau zelf typen in een apart 
venster. 
 
U kunt ook de tekstgrootte aanpassen: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

 Klik op de gewenste grootte 
 

Let op: dit werkt niet op alle webpagina’s, waaronder webpagina’s waar de 
tekst is weergegeven als afbeelding. 
 
 
4.16 Snelkoppeling maken naar een 

website 
 
U maakt als volgt een snelkoppeling naar een 
website op het bureaublad van Windows: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van de webpagina 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
Om de snelkoppeling vervolgens in een bepaalde map op te slaan: 
 

 Open de gewenste map 
 

 Sleep het bestand in de map  

Zie ook: 2.3 Tekst-
grootte aanpassen 

Zie ook: 1.4 Een 
snelkoppeling naar 
een programma op 
het bureaublad 
plaatsen 
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7.1 Opties voor onderhoud, beveiliging en back-ups 
 
U opent de opties voor onderhoud, beveiliging en back-ups als volgt: 
 

 Klik op ,  
 

Opties voor systeem en 
beveiliging: 
 
 
Opties voor 
programma’s: 

 
 
 
7.2 Controleren op updates 
 
Het controleren op updates voor Windows gaat als volgt: 
 

 Klik op , , , 

 
Als er een update beschikbaar is, kunt u deze bekijken en installeren: 
 

 Klik op  
 

 Klik, indien nodig, een vinkje  bij de update(s)  
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

 Volg, indien nodig, de instructies in het venster 
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Bij de meeste programma’s installeert u de updates via het programma 
zelf. Bijvoorbeeld in het gratis programma Adobe Reader: 
 

 Klik op ,  
 

 Volg de instructies in het venster 
 
 
7.3 Schijfopruiming 
 
Als u het aantal onnodige bestanden op de harde  
schijf wilt verminderen om schijfruimte vrij te  
maken en uw computer sneller te maken, kunt u  
Schijfopruiming gebruiken. Hiermee wordt de Prullenbak leeggemaakt en 
worden tijdelijke bestanden, verschillende systeembestanden en andere 
items die u niet meer nodig heeft, verwijderd. Schijfopruiming werkt als 
volgt: 
 

 Klik op , , , 

 
Als uw pc meerdere harde schijven bevat: 
 

 Selecteer de harde schijf bij  
 

 Klik op  
 
Als de hoeveelheid ruimte die vrijgemaakt kan worden is berekend, kunt u 
aangeven welke soorten bestanden u wilt laten verwijderen. Selecteer bij 
voorkeur de opties die Windows zelf aangeeft en de bestanden bij 
Prullenbak en Tijdelijke bestanden: 
 

 Klik vinkjes  bij de onderdelen die u wilt verwijderen 
 

 Klik op ,  
 
 

Zie ook: 7.5 
Schijfdefragmentatie 
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8.1 Opties voor gebruikersaccountbeheer 
 
U opent de opties voor gebruikersaccountbeheer als volgt: 
 

 Klik op ,  
 

Opties voor 
gebruikersaccount-
beheer: 

 
 
 
8.2 Nieuwe gebruikersaccount aanmaken 
 
Voor het aanmaken van een nieuwe 
gebruikersaccount moet u zijn aangemeld met een 
administratoraccount. U maakt als volgt een 
nieuwe gebruikersaccount: 
 

 Klik op , ,  
 

 Klik, indien nodig, op  
 

 Klik op  
 

 Typ de naam voor het account 
 
Wilt u een account maken voor een standaardgebruiker?  
 

 Klik een rondje  bij  
 
Wilt u een account maken voor een administrator? 
 

 Klik een rondje  bij  
 

 Klik op  

Zie ook: 12.3 
Thuisgroep instellen 
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8.3 Gebruikersaccount verwijderen 
 
Voor het verwijderen van een gebruikersaccount moet u zijn aangemeld 
met een administratoraccount. U verwijdert als volgt een 
gebruikersaccount: 
 

 Klik op , ,  
 

 Klik, indien nodig, op  
 

 Klik op het gebruikersaccount 
 

 Klik op  
 
Als u de bestanden van de gebruiker wilt bewaren: 
 

 Klik op  
 
Als u de bestanden van de gebruiker wilt verwijderen: 
 

 Klik op  
 
Als u zeker weet dat u het account wilt verwijderen: 
 

 Klik op  
 
 
8.4 Accounttype wijzigen 
 
Er zijn drie soorten gebruikersaccounts: 
standaardgebruikersaccount,  
administratoraccount en gastaccount. Voor het 
wijzigen van het accounttype moet u zijn 
aangemeld met een administratoraccount.  
U wijzigt als volgt het accounttype: 
 

 Klik op , ,  
 

 Klik, indien nodig, op  
 

 Klik op het gebruikersaccount 
 

Zie ook: 8.12 
Meldingen 
gebruikersaccount- 
beheer instellen 


