
Drie manieren
Je kunt Linux Mint op drie manieren gebruiken.
1  Via een usb-stick – je zet Mint op een usb die opstartbaar is gemaakt. Zo kun je Mint 

uitproberen zonder dat je iets in de computer verandert.
2  Installeren naast Windows. Via de usb-stick maak je een extra partitie aan op de harde schijf 

waar je Mint in zet. Als je de computer start, kun je kiezen voor Windows of Mint (‘dual boot’). 
De beide systemen zijn van elkaar gescheiden. 

3  Installeren in plaats van Windows. Dit kan ook via de usb-stick. Wil je definitief overstappen, 
dan verwijder je Windows met alle Windows-programma’s en bestanden.
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Download Linux Mint

1  Ga (op een willekeurige computer) naar www.linuxmint.com en klik op Download.
2  Klik in het volgende scherm onder ‘Cinnamon Edition’ op Download.

3  Scroll naar beneden naar de lijst met ‘Download mirrors’. Kies een Nederlandse aanbieder.
4  Kies Bestand opslaan. Sla het bestand op op de computer. Het is een heel groot bestand, 

zo’n 2 GB.

Zo test en installeer  
je Linux Mint

www.linuxmint.com
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Download balenaEtcher

Is Linux binnen? Nu moet je een hulpprogrammaatje downloaden waarmee je de usb-stick 
geschikt maakt. Wij kiezen het gratis programma balenaEtcher. Een programma met wat meer 
mogelijkheden is Rufus.

1  Ga naar www.balena.io/etcher. En klik op de groene downloadknop.
2  Klik op Bestand opslaan. 
3  Steek de usb-stick in de computer waarop je net dit programma en Linux hebt opgeslagen. 
4  Installeer balenaEtcher en start het.
5  Klik onder de linker blauwe knop op Flash from File. 
6  Kies in de downloadmap het Linux-bestand (LinuxMint-20.3-cinnamon-64bit.iso).
7  Klik op de middelste blauwe knop (Select target) en zet een vinkje voor de usb-stick. Als de 

stick in de computer zit, staat deze bovenaan in de lijst.

8  Klik op de rechter blauwe knop (Flash!).
9  Het hulpprogramma gaat nu Linux installeren op de usb-stick en vervolgens alles nog 

checken. Dit kan enige tijd duren.
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Starten vanaf de usb-stick

Linux moet kunnen starten vanaf de usb-stick. Dit is het lastigste onderdeel van deze 
handleiding. Het kan op twee manieren: door de opstartvolgorde van de computer te 
veranderen of door Systeemherstel te gebruiken. De eerste manier is wat lastiger, maar heeft 
het vaakst succes.

Manier 1
1  Steek de stick in de computer en herstart hem. Druk meteen een functietoets in en hou die 

ingedrukt om het computermenu (BIOS of UEFi) te starten. Vaak is F2 de juiste toets, maar 
het kan ook F10 of Delete zijn. Dit verschilt per computer.

2  Ga met de pijltjestoets naar het onderdeel ‘Boot’ of ‘Boot menu’. Zet de usb-stick bovenaan 
het rijtje. Nu zal de computer eerst kijken of die kan starten vanaf een usb-stick. Kan dat niet, 
dan start de computer gewoon meteen Windows vanaf de harde schijf.

3  Bewaar de instellingen (op de meeste computers met F10) en herstart de computer. 
Opgelet: ben je klaar met Linux, zet de opstartvolgorde dan terug naar de oorspronkelijke 
instelling, dus Windows starten vanaf de harde schijf.

www.balena.io/etcher


Manier 2
Als het niet lukt om de opstartvolgorde te wijzigen, dan kun je het proberen via Systeemherstel 
in Windows.
1  Steek de usb-stick in de computer en herstart hem.
2  Klik op Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel. 
3  Klik onder ‘Geavanceerde opstartopties’ op Nu opnieuw opstarten.
4  Er verschijnt een blauw scherm met vakken. Er moet een vak verschijnen met de naam 
 Een apparaat gebruiken. Klik erop.

5  Je ziet verschillende opties. Welke dat zijn, verschilt per computer. Kies bijvoorbeeld 
‘Removable Device’, de naam van de usb-stick of iets met het woord Linux erin.

Start Linux Mint
1  Nu wordt de computer opnieuw gestart. Er verschijnt een zwart scherm met een paar 

regels witte letters. Kies de bovenste optie: Start Linux Mint 20.3 Cinnamon.

2  Linux wordt gestart. Je komt in het ‘uitprobeerscherm’ van Mint. Je kunt meteen op ‘Install 
Linux Mint’ klikken, maar het is beter om het systeem eerst te testen. Deze ‘Live’-versie is 
Engelstalig. Kijk of alles goed werkt: geluid, beeldscherm, microfoon, muis, toetsenbord, 
usb- en andere poorten, touchpad, wifi en eventueel de printer.

3  Deze manier van Linux gebruiken heeft als nadeel dat je geen bestanden kunt opslaan op de 
harde schijf of usb-stick. Zodra je Linux afsluit, verdwijnen ze. Je kunt bestanden wel online 
bewaren, bijvoorbeeld in Google Drive, en op een tweede usb-stick. 
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Installeer Linux

Heb je geen problemen ondervonden en zie je Linux wel zitten? Dan kun je het installeren naast 
of in plaats van Windows. Bedenk: het verwijderen van Linux van de computer is lastiger dan 
het installeren.

1  Klik op het bureaublad op Install Linux Mint. In het eerste scherm geef je Nederlands op als 
taal.

2  Hierna volgt nog een serie instelschermen waar je snel doorheen kunt klikken. Kies de 
toetsenbordindeling. Engels (VS) – Engels (VS) is goed.

3  Stel je wifi in. Kies je netwerk en vul het wachtwoord in. Klik op Verbind.



4  De computer wil nu de multimedia-codecs downloaden. Die zijn nodig voor de weergave 
van beeld en geluid. Vink het vakje aan. Kies een wachtwoord. Hier wordt naar gevraagd bij 
het opstarten van Linux. Klik op Verder.

5  Let nu goed op en lees de tekst op het scherm. Wil je alleen nog Linux gebruiken, dan 
worden Windows en al je bestanden verwijderd. Of wil je Linux naast Windows draaien? Kies 
in het laatste geval voor Installeer Linux naast Windows Boot Manager. Klik op Verder.

 N.B. Wordt de optie ‘Installeer naast Windows’ niet aangeboden? Dan kun je Linux alleen over 
Windows heen zetten. Wil je dat niet? Breek de installatie dan af (Afsluiten). Een andere 
oplossing is voor gevorderden.

6  In de volgende stap moet je een deel van de harde-schijfruimte voor Linux reserveren. 
Standaard selecteer de computer de minimale omvang. Je kunt het streepje tussen de twee 
blokken verschuiven en de ruimte voor Linux groter maken. Kies zo mogelijk voor minimaal 
40 GB. Klik op Installeer nu. Het kan even duren voordat dit is aangepast.

7  Kies de Nederlandse tijdzone. Als het goed is staat die al goed. Klik op Verder.  
8  Kies een naam, gebruikersnaam en wachtwoord om mee in te loggen in Linux.
9  Nu begin het installeren echt. Dit duurt een paar minuten. Klaar? Kies Nu herstarten. 



Tips en bijstand
De redactie van de Digitaalgids kan geen ondersteuning geven – daarvoor ontbreekt de kennis 
van Linux. Als je tegen problemen aanloopt, ben je aangewezen op bronnen op internet. Veel 
fora van Linux-gebruikers zijn Engelstalig en hebben een heel hoog niveau. Er zijn ook 
Nederlandse gebruikers die je wel op weg kunnen helpen. Een goede website voor tips en 
trucs is www.makkelijkelinuxtips.blogspot.com. 

Ook nuttig zijn https://linuxmag.nl/handige-instellingen-van-linux-mint-tips-tricks/ 
en https://linuxmag.nl/hoe-beveilig-je-linux-mint-de-beste-tips-voor-een-veilig-systeem/

Linux Mint deïnstalleren
Heb je Linux op de computer geïnstalleerd, maar wil je het niet blijven gebruiken, dan kun je het 
verwijderen. Dit kost waarschijnlijk wat moeite. Op onderstaande websites wordt uitgelegd hoe 
je Linux Mint verwijdert. De eerste op fosslinux.com is niet zo ingewikkeld. De tweede hebben 
we niet zelf geprobeerd. Er kunnen problemen ontstaan, zodat je na afloop Windows moet 
herstellen.
https://www.fosslinux.com/849/perfect-guide-to-delete-linux-mint-and-restore-windows.
htm
https://computertotaal.nl/artikelen/pc/alles-over-linux-dual-boot-installeren-en-veilig-
verwijderen/

https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/1.html
https://linuxmag.nl/handige-instellingen-van-linux-mint-tips-tricks/
https://linuxmag.nl/hoe-beveilig-je-linux-mint-de-beste-tips-voor-een-veilig-systeem/
https://www.fosslinux.com/849/perfect-guide-to-delete-linux-mint-and-restore-windows.htm
https://www.fosslinux.com/849/perfect-guide-to-delete-linux-mint-and-restore-windows.htm
https://computertotaal.nl/artikelen/pc/alles-over-linux-dual-boot-installeren-en-veilig-verwijderen/
https://computertotaal.nl/artikelen/pc/alles-over-linux-dual-boot-installeren-en-veilig-verwijderen/
https://linuxmag.nl/hoe-beveilig-je-linux-mint-de-beste-tips-voor-een-veilig-systeem/

