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2.6 Weergave bureaubladpictogrammen instellen 
 

De weergave van de pictogrammen is standaard ingesteld op normaal .  
U kunt de weergave als volgt vergroten: 
 

 Rechtsklik op een leeg 
deel van het 
bureaublad 

 
 Klik op  

 
 Klik op 

 

 

De pictogrammen zijn vergroot . 
 
 
2.7 Bureaubladpictogrammen schikken en uitlijnen 
 
U kunt de bureaubladpictogrammen in Windows automatisch laten rangschikken. De 
pictogrammen worden dan vanaf de linkerbovenhoek van het bureaublad 
gerangschikt en op die positie vergrendeld. U doet dit als volgt: 
 

 Rechtsklik op een leeg 
deel van het 
bureaublad 

 
 Klik op  

 
 Klik op 

 
 
Als u de vergrendeling van de pictogrammen wilt opheffen zodat u de pictogrammen 

naar een gewenste plaats kunt slepen, klikt u het vinkje  weg bij 
. 

 



34 Basisgids Tips en trucs in Windows 8.1 

©2014 Visual Steps™ - www.visualsteps.nl - Dit is een deel van een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel 
Basisgids Tips en trucs in Windows 8.1 - ISBN 978 90 5905 019 8. 

Bureaubladpictogrammen worden standaard met een vaste tussenruimte uitgelijnd 
op een onzichtbaar raster. Als u de pictogrammen nauwkeuriger of dichter bij elkaar 
wilt plaatsen, moet u het uitlijnen uitzetten. Dit doet u als volgt: 
 

 Rechtsklik op een leeg 
deel van het 
bureaublad 

 
 Klik op  

 

 Klik het vinkje  weg 
bij 
 

 
 
2.8 Bureaubladpictogrammen weergeven en verbergen 
 
Wanneer u alle bureaubladpictogrammen tijdelijk wilt verbergen zonder ze te 
verwijderen, doet u het volgende: 
 

 Rechtsklik op een leeg 
deel van het 
bureaublad 

 
 Klik op  

 

 Klik het vinkje  weg 
bij 

 
 
De bureaubladpictogrammen zijn verdwenen. Om ze weer te tonen, klikt u een 

vinkje  bij . 
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2.9 Bureaubladpictogrammen sorteren 
 
Standaard worden de pictogrammen op het bureaublad gesorteerd op type item. U 
kunt deze sortering aanpassen. In dit voorbeeld wordt er op naam gesorteerd. U kunt 
natuurlijk ook voor een andere optie kiezen.  
 

 Rechtsklik op een leeg 
deel van het 
bureaublad 

 
 Klik op  

 
 Klik op  

 

 
De bureaubladpictogrammen 
zijn gesorteerd op 
alfabetische volgorde: 
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2.10 Snel het bureaublad zien 
 
Wanneer u meerdere vensters heeft geopend, kan het handig zijn om snel het 
bureaublad te zien. Bijvoorbeeld om een programma door middel van een pictogram 
op het bureaublad te starten. U opent een schermvullend venster: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  

 
U kunt op twee manieren snel het bureaublad in beeld brengen. Met een handige 
sneltoetscombinatie: 
 

 Druk op  en 

 

 
Alle geopende vensters worden geminimaliseerd en u ziet het bureaublad. Als u 
dezelfde sneltoetscombinatie nog een keer gebruikt, verschijnen de vensters weer. 
 

 Druk op  en  
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 Tip 
Meer sneltoetsen 
In Hoofdstuk 5 Toetsenbord, muis en geluid vindt u nog meer sneltoetscombinaties 
voor Windows 8. 
 
U kunt ook een verborgen knop op de taakbalk gebruiken: 
 

 Klik rechts naast 

 
 
U ziet weer het bureaublad. Als u nogmaals op dezelfde plaats klikt, verschijnen de 
geopende vensters weer. 
 
 
2.11 Plaknotities 
 
Met het programma Plaknotities kunt u gele memopapiertjes op uw bureaublad 
plakken: 
 

 Open het programma Plaknotities 2 
 
U ziet de plaknotitie rechts op 
uw bureaublad: 
 

 Typ een tekst 

 
De tekst verschijnt: 
 
U kunt een nieuwe plaknotitie 
plaatsen door te klikken op 

: 
 
Om de notitie te verwijderen: 
 

 Klik op  
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 Klik op  

 
De notitie is verwijderd. 
 
 
2.12 Verborgen menu met diverse opties openen 
 
Vanaf het bureaublad, startscherm en een geopende app kunt u snel een verborgen 
menu openen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld het Configuratiescherm openen, 
waarmee u allerlei instellingen van uw computer kunt veranderen. Zo brengt u het 
menu in beeld: 
 

 Rechtsklik op  
 
Het menu wordt geopend: 
 
Met dit menu kunt u 
bijvoorbeeld snel het 

 
openen, maar ook de 
computer afsluiten. 

 


