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1. Starten met Windows 

 
In Windows is het bureaublad het beginscherm voor het werken op uw pc. Compleet 
met het startmenu (ook wel menu Start genoemd), de taakbalk en pictogrammen van 
populaire programma’s. In dit hoofdstuk bekijkt u deze onderdelen stap voor stap. 
 
In Windows vindt u programma’s en apps. Apps staan bekend als kleine 
programma’s voor mobiele apparaten zoals tablets en smartphones. App is een 
afkorting van het Engelse application, wat programma betekent. In dit boek komt u 
zowel de termen programma als app tegen, maar dit gaat beide dus in feite om 
hetzelfde. 
 
Als u meerdere programma’s en vensters geopend hebt, kunt u deze op 
verschillende manieren laten tonen op het bureaublad. Dit bekijkt u ook in dit 
hoofdstuk.  
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• Windows starten; 
• over het bureaublad en startmenu; 
• een programma of app openen via de vastgemaakte pictogrammen in het 

startmenu; 
• vensters maximaliseren en minimaliseren; 
• over menu’s; 
• een venster terugzetten met de taakbalkknop; 
• een gemaximaliseerd venster verkleinen; 
• de taakweergave gebruiken; 
• een programma of app sluiten; 
• een programma of app zoeken en openen; 
• werken met vensters; 
• uw gebruikersaccount vergrendelen of afmelden of de computer uitschakelen.
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1.1 Starten van Windows  

 
Windows wordt automatisch gestart zodra u uw computer aanzet. 
 
Na even wachten, verschijnt 
een scherm zoals dit: 
 
Dit wordt het 
vergrendelingsscherm 
genoemd. 
 
 

 

 Let op! 
De afbeeldingen van de Windows-schermen en -vensters die in dit boek worden 
getoond, kunnen afwijken van wat u op uw eigen beeldscherm ziet. Een 
computergebruiker kan namelijk zelf bepalen hoe een Windows-scherm of -venster 
eruitziet. Ook computerleveranciers of -producenten passen dit soms aan, waardoor 
de schermen en vensters er anders uit gaan zien. 
Voor de bediening van Windows maakt dit echter niets uit. U kunt dus gewoon 
doorgaan als uw beeldscherm er iets anders uitziet. 
 

 Klik ergens op het 
vergrendelingsscherm 

 
Of: 
 

 Druk op een toets op 
uw toetsenbord 

 
 

 

 Let op! 
In dit boek wordt ervan uitgegaan dat u de computer bedient met een muis. Op 
laptops kunt u Windows ook bedienen met een touchpad (aanraakvlak) en sommige 
computers ook via een touchscreen (aanraakscherm). Wij raden u aan de 
handelingen in dit boek eerst uit te voeren met een muis. 
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Op een computer hebt u een gebruikersaccount. Naast uzelf kunnen ook anderen 
een gebruikersaccount hebben en de computer gebruiken. U meldt zich aan bij uw 
eigen gebruikersaccount: 
 

 Klik zo nodig op de 
naam van uw account 

 
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden bij Windows, zoals via een 
wachtwoord, pincode of uw vingerafdruk. In dit voorbeeld wordt gebruikgemaakt van 
een wachtwoord. Gebruikt u een andere methode, meld u dan aan via die methode. 
 

 Typ het wachtwoord 
 
Terwijl u typt, verschijnen 
kleine rondjes in het vak: 
 
Dat is normaal. Zo blijft uw 
wachtwoord geheim. Anderen 
kunnen zo niet zien wat u 
typt. 

 
Na het typen van het wachtwoord gaat u verder: 
 

 Klik op  
 
Of: 
 

 Druk op  
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1.2 Het bureaublad  

 
U ziet het bureaublad.  
 
In dit voorbeeld is het 
bureaublad effen. Op uw 
beeldscherm ziet u misschien 
een foto van een landschap 
of iets anders. 
 
In dit boek wordt een effen 
bureaublad gebruikt voor de 
duidelijkheid van de 
schermafbeeldingen. 

 
Onder op het bureaublad ziet 
u een horizontale balk over 
de hele breedte van het 
beeldscherm: 
 
Dit is de taakbalk. 
 
De taakbalk is in dit 
voorbeeld zwart, mogelijk 
heeft de taakbalk bij u een 
andere kleur. 
 
Midden op de taakbalk ziet u 

dit pictogram . Dit is de 
Startknop: 
 

Via de zoekfunctie  kunt 
u zoeken naar apps, 
bestanden en instellingen: 
 

Met  opent u de 
taakweergave: 
 

Bij  bekijkt u de widgets 
met bijvoorbeeld nieuws: 
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In dit voorbeeld staan er nog vier andere knoppen op de taakbalk. Dit zijn taakbalk-
knoppen. Hiermee opent u programma’s en apps. 
 
Aan de andere kant ziet u de 
rechterhoek van de taakbalk 
met diverse pictogrammen: 
 
Hier staan pictogrammen van 
programma’s, apps of 
instellingen, zoals voor het 
geluid. Dit gedeelte wordt 
door sommige programma’s, 
apps en apparaten, zoals 
antivirusprogramma’s en 
printers gebruikt om 
meldingen en de status te 
tonen. In de Tips aan het eind 
van dit hoofdstuk leest u hier 
meer over. 
 
Voor de handelingen die u gaat uitvoeren, maakt het niet uit hoe uw bureaublad 
eruitziet. In Hoofdstuk 6 Instellingen, beveiliging en back-ups maken leert u hoe u het 
bureaublad aanpast. 
 
 
1.3 Het startmenu 
 
In Windows is het startmenu de plek waar u bijna alle programma’s en instellingen 
voor Windows bereikt. Het menu bevindt zich midden op de taakbalk. U opent het 
met de Startknop: 
 

 Klik op  

 
Het startmenu wordt geopend. 
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Pictogrammen van 
vastgemaakte programma’s 
en apps: 
 
Naar lijst met alle apps: 
 
Zoekfunctie: 
 
Gebruikersaccount afmelden 
of vergrendelen: 
 
Opties voor opnieuw starten 
of afsluiten van Windows: 
 
Als u net begint met werken met Windows is het startmenu nog overzichtelijk. In de 
loop van de tijd gaat u waarschijnlijk meer programma’s en apps installeren en opent 
u bestanden. Deze worden dan ook in het startmenu getoond. 
 
 

1.4 Programma’s of apps openen via de vastgemaakte 
pictogrammen in het startmenu 

 
Zoals u weet hebt u voor bijna alles wat u doet op een computer een computer-
programma nodig. Een computerprogramma wordt kortweg programma of app 
genoemd. Een programma is een verzameling opdrachten waarmee een computer 
bepaalde taken kan uitvoeren. Er bestaan allerlei soorten programma’s en apps.  
In dit boek komt u twee termen tegen voor een computerprogramma: programma en 
app. App is een afkorting van het Engelse application, wat programma betekent. Een 
app is dus in feite een andere benaming voor een programma.  
 
In dit voorbeeld opent u de app Agenda via de vastgemaakte pictorgrammen: 
 

 Klik zo nodig op  
 
U ziet de pictogrammen van 
de vastgemaakte 
programma’s en apps: 
 
U opent een app door op zo’n 
pictogram te klikken: 
 

 Klik op  
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