
  

© 2013 Visual Steps™ - www.visualsteps.nl - Dit is een deel van de titel  
Visuele Stappengids Windows 8 - ISBN 978 90 5905 358 8 

1.4 De app-opdrachten 
 
Als u met de rechtermuisknop op een leeg deel van een scherm in een app 
klikt, verschijnt er een balk met app-opdrachten. U toont als volgt de app-
opdrachten: 
 

 Rechtsklik op een leeg deel van het scherm 
 

Er verschijnt een balk met opties. Deze opties verschillen per app.  
 
 
1.5 Tegels van programma’s en apps toevoegen en 

losmaken 
 
Programma’s of apps die u vaak gebruikt, kunt u als tegel toevoegen aan 
het startscherm: 
 

 Rechtsklik op het pictogram van het programma 
 

 Klik op  
 
Een tegel kunt u ook weer verwijderen van het startscherm: 
 

 Rechtsklik op de tegel 
 

 Klik op  
 
 
1.6 Live-tegels uit- en inschakelen 
 
Op uw startscherm ziet u enkele tegels waarvan de afbeelding steeds 
verandert. Dit zijn Live-tegels die actuele informatie laten zien, bijvoorbeeld 
het weer of nieuwsberichten. Nadat u bepaalde tegels voor de eerste keer 
opent, zoals de app Weer, wordt de Live-tegel automatisch ingeschakeld. 
Zo schakelt u een Live-tegel uit: 
 

 Rechtsklik op de tegel 
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 Klik op  
 
Op dezelfde wijze kunt u een Live-tegel weer inschakelen. 

 
 
1.7 Tegelgrootte aanpassen 
 
Tegels die actuele informatie laten zien, worden  
Live-tegels genoemd. Het formaat van deze tegels 
kunt u aanpassen. Dit doet u zo: 
 

 Rechtsklik op de tegel 
 

 Klik op  
 

 Klik op het gewenste formaat 
 
 
1.8 Tegels groeperen op het scherm 
 
U kunt apps groeperen op het startscherm. Dit doet u als volgt: 
 

 Sleep de gewenste app naar het rechterdeel van het startscherm 
 

 Sleep een soortgelijke app eronder 
 
U kunt de groep een naam geven.  
 

 Rechtsklik op één van de tegels 
 
De tegel is geselecteerd. Boven de groep verschijnt een naamvak: 
 

 Klik op  
 

 Typ een naam voor de groep 
 

 Druk op  
  

Zie ook: 1.6 Live-
tegels uit- en in-
schakelen 
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Om de selectie op te heffen: 
 

 Klik op een leeg deel van het startscherm 
 
U kunt een groep als volgt verwijderen: 
 

 Sleep de tegels uit de groep naar een ander deel van het startscherm  
 
 
1.9 Wisselen tussen geopende apps 
 
Via de wissellijst kunt u snel terugkeren naar een reeds geopende app. U 
opent als volgt de wissellijst: 
 

 Plaats de aanwijzer linksboven in het scherm 
 
Om de laatste gebruikte app te openen: 
 

 Klik op de miniatuur 
 
Om naar een app te gaan die u eerder heeft gebruikt: 
 

 Plaats de aanwijzer linksboven in het scherm 
 

 Verplaats de aanwijzer naar beneden 
 

 Klik op de app die u wilt openen 
 
U kunt het wisselen tussen geopende apps ook uitschakelen: 
 

 Open de charmbalk (zie 1.3 De charmbalk) 
 

 Klik op de charm , , 
,  

 

 Sleep het schuifje  bij  naar 
links 

 
Als u met een touchscreen werkt: 
 

 Sleep het schuifje  bij 

naar links 
 


