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1. Aanpassen van het bureaublad 
 

 
In Windows 7 kunt u allerlei standaardinstellingen van het besturingssysteem zelf 
wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere achtergrond voor het bureaublad 
kiezen. Maar er is meer mogelijk.  
 
Windows 7 zit vol met allerlei handigheidjes die het werken met de computer kunnen 
versnellen. U kunt bijvoorbeeld snelkoppelingen naar programma’s die u vaak 
gebruikt, op uw bureaublad plaatsen. U hoeft dan alleen maar te dubbelklikken op 
zo’n pictogram om het programma te starten.  
 
Het bureaublad kunt u verfraaien met allerlei gadgets. Dit zijn kleine programma’s 
met speciale functies. 
 
In dit hoofdstuk leert u meer over het aanpassen van het bureaublad. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
 een bureaubladachtergrond instellen; 
 bureaubladpictogrammen kiezen; 
 snelkoppelingen maken; 
 een snelkoppeling naar map of bibliotheek op het bureaublad plaatsen; 
 pictogrammen verplaatsen; 
 automatisch schikken aanzetten; 
 bureaubladpictogrammen sorteren; 
 de weergave van bureaubladpictogrammen instellen; 
 een snelkoppeling een ander pictogram geven; 
 bureaubladpictogrammen weergeven en verbergen; 
 een pictogram weghalen; 
 gadgets toevoegen; 
 bureaubladgadgets weergeven en verbergen. 

 
 Let op! 

Afhankelijk van de instellingen op uw computer en uw Windows 7-versie kunnen de 
vensters er op uw pc soms anders uitzien dan in de schermafbeeldingen in dit boek. 
Voor de werkwijze en de handelingen die u gaat uitvoeren, maakt dit echter niets uit. 
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1.1 Bureaubladachtergrond instellen 
 
Het bureaublad van Windows 7 is het scherm dat u ziet als u de computer heeft 
gestart en, indien nodig, uw wachtwoord voor uw gebruikersaccount heeft getypt. Het 
bureaublad wordt ook wel desktop genoemd. U kunt de achtergrond van het 
bureaublad wijzigen door zelf een afbeelding of kleur te kiezen. Hiervoor moet u eerst 
het Configuratiescherm openen: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
 

 
 

 
U ziet het 
Configuratiescherm: 
 
De onderwerpen zijn 
ingedeeld op bij elkaar 
behorende onderdelen: 
 
U kunt een onderdeel 
instellen door te klikken op 
één van de hyperlinks: 
 

 Klik op 

 
 

 HELP! Mijn Configuratiescherm ziet er heel anders uit 
Als het Configuratiescherm 
er op uw pc uitziet als in 
deze afbeelding, heeft u de 
pictogramweergave aan 
staan. 
 

 Klik op 
 

of 
 

 

 Klik op  
 

Nu ziet u het 
Configuratiescherm zoals 
afgebeeld in dit boek. 
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Als u een afbeelding die bij Windows is meegeleverd wilt gebruiken: 
 

 Selecteer bij 

de optie 

 
 Klik op de gewenste 

afbeelding 
 

 Klik op 

 
 

 
Als u een eigen afbeelding wilt gebruiken: 
 

 Klik op 

 
 

 
In dit voorbeeld wordt een 
afbeelding uit de map 

gebruikt: 
 

 Selecteer de gewenste 
map met afbeeldingen 

 
 Klik op 
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 Klik op de gewenste 
afbeelding 

 
 Klik op 

 
 
 

 
U kunt ook meerdere afbeeldingen selecteren. Deze wisselen elkaar dan af na een 
door u ingestelde tijd: 
 

 Klik een vinkje  bij 
de gewenste 
afbeeldingen 

 
Wanneer u alle afbeeldingen 
wilt selecteren: 
 

 Klik op 

 
 

 
 Selecteer bij 

 
de gewenste positie 

 
 Selecteer bij 

de gewenste tijd 
 
Als u geen willekeurige 
volgorde van afwisselen wilt: 
 

 Klik het vinkje  weg 
bij 

 
 

 Klik op 
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Als u liever geen afbeelding, maar een bepaalde kleur op uw bureaublad wilt laten 
tonen: 
 

 Selecteer bij 
 

de optie 
 

 
 Klik op de gewenste 

kleur 
 

 Klik op 

 
 

 

 Sluit alle vensters 1 
 
U ziet de gekozen afbeelding(en) of kleur op uw bureaublad.  
 
Als u heeft gekozen voor meerdere afbeeldingen, kunt u wanneer u een afbeelding 
voorbij ziet komen die u even niet wilt zien, rechtsklikken op het bureaublad. 

Vervolgens klikt u op . 
 
 

1.2 Bureaubladpictogrammen kiezen 
 

Op het bureaublad staat standaard een aantal pictogrammen, zoals .  
U kunt kiezen welke bureaubladpictogrammen u wilt tonen op het bureaublad: 
 

 Rechtsklik op een leeg 
deel van het 
bureaublad 

 
 Klik op 

 
 

 Klik op 
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U ziet het venster Instellingen 
voor bureaublad-
pictogrammen: 
 

 Klik een vinkje  bij 
de pictogrammen die 
u wilt laten weergeven 

 
 Klik op 

 
 

 

 Sluit het venster 1 
 
De door u geselecteerde pictogrammen staan op het bureaublad. 
 
 

1.3 Snelkoppelingen maken 
 
Als u een bepaald programma regelmatig gebruikt, is het handig om hiervoor een 
snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen. Met een snelkoppeling kunt u het 
programma snel starten.  
U gaat als voorbeeld een snelkoppeling naar het programma WordPad maken. 
WordPad vindt u in de map Bureau-accessoires: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 

 
 

 Klik op 

 
 
U ziet het programma 
WordPad. 
 

 Rechtsklik op 
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Om de snelkoppeling te maken: 
 

 Klik op  
 
Een submenu verschijnt: 
 

 Klik op

 

 
 Klik op een leeg deel 

van uw bureaublad 
 
Het menu Start verdwijnt en  
de snelkoppeling naar 
WordPad staat nu ergens op 
het bureaublad: 
 
De snelkoppeling heeft de 
vorm van een pictogram 

. 

 
Het kleine pijltje  
linksonder in het pictogram 
geeft aan dat dit een 
snelkoppeling is: 
 
Andere programma’s die u vaak gebruikt, kunt u op dezelfde manier aan uw 
bureaublad toevoegen. Door te dubbelklikken op het pictogram van de snelkoppeling 
kunt u het programma dan direct starten. 
 
 


