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Windows levert standaard veel software mee. In dit onderdeel onze 
gebruikstips daarbij.
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Er zijn veel handigheidjes om nóg efficiënter te werken in Windows.
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Windows is verreweg het meestgebruikte besturingssysteem. Maar lang niet 
iedereen haalt er het maximale uit. In dit boek geven we meer dan 100 tips om 
de mogelijkheden van zowel Windows 10 als 11 beter te benutten. Bij alle tips 
staan handige stappenplannen met duidelijke schermafbeeldingen. Een ideaal 
naslagwerk voor naast je computer dus.

Twee Windows versies 
Vrijwel alle tips in dit boek zijn geschikt voor Windows 10 én Windows 11.  

Als de werkwijze verschilt, geven we dat duidelijk aan. Windows 11 heeft nog 
niet zo veel gebrui kers, maar op termijn zal iedereen over moeten op dit nieuwe 

systeem, al duurt dat nog even. In oktober 2025 stopt Microsoft met  
de ondersteuning van Windows 10. 

We beginnen het boek met tips om het uiterlijk van Windows aan te passen. Zo 
delen we het startmenu handiger in, voegen we bureaubladiconen toe en wijzigen 
we de achtergrondafbeelding van het bureaublad. Daarna gaan we Windows slim
mer instellen. We zorgen er onder andere voor dat je niet wordt overladen door 
overbodige meldingen, leggen uit hoe je Windows in een gezin gebruikt, hoe je 
het klembord beter gebruikt en hoe je de batterij van je laptop maximaal benut. 
In het derde deel is er aandacht voor Windows Verkenner, een essentieel onder
deel. We besteden speciale aandacht aan de verschillen tussen Verkenner in 
Windows 10 en 11 en geven tips om Verkenner slimmer te gebruiken.  
Het vierde onderdeel gaat over software die is meegeleverd met Windows. Er is 
vaak meer mogelijk dan je denkt met de standaardprogramma’s van Windows. 
Denk aan video’s en muziek afspelen, mailen, een route uitstippelen, teksten be
wer ken of video en audioopnames maken. We leggen ook uit hoe je de bevei
liging opschroeft met de bij Windows meegeleverde beveiligingssoftware. 
Het vijfde onderdeel bevat een aantal handigheidjes, zoals meerdere vensters 
naast elkaar plaatsen, speciale tekens typen en extra schijfruimte vrijmaken. 
In het laatste deel van het boek gaan we aan de slag met mediabestanden, ofwel 
foto’s, audio en video. Hoe bewerk je bijvoorbeeld een foto en hoe maak je een 
eenvoudige videomontage met de Windows software?

Inleiding 
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Het boek eindigt met twee handige bijlagen. In de eerste bijlage leggen we uit hoe 
je kunt over stappen van Windows 10 naar Windows 11. Bijlage 2 geeft een overzicht 
van sneltoetsen en touchpadgebaren.

Let op
Microsoft brengt ieder halfjaar een update uit voor Windows 10 en 11. 
Daardoor kan het zijn dat sommige tips na de eerstvolgende update  

nét iets anders werken.
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1 Het startmenu

Het startmenu is een essentieel onderdeel van Windows. Je gebruikt het om pro
gram ma’s te starten, maar ook om naar instellingen te gaan en om de computer uit 
te zetten. Het startmenu is in Windows 11 flink onder handen genomen. Hieronder 
zie je het oude startmenu van Windows 10 en hiernaast het nieuwe van Windows 11. 

1   Links is een smalle rand met enkele snelkoppelingen, onder meer naar Instellingen, 
Afbeeldingen en Account. 

2   Ernaast staat een overzicht met programma’s (ook wel apps genoemd). Start een 
programma door erop te klikken. 

3   Rechts staan zogeheten tegels. Ook hiermee kun je programma’s starten.
4   Het zoekvak staat rechts van de startknop. Het is onderdeel van de taakbalk. Gebruik 

het zoekvak om programma’s, documenten en instellingen te vinden.
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1   Het startmenu heeft In Windows 11 een nieuwe plek gekregen, in het midden. Bovenin 
is een vak om te zoeken naar programma's, documenten en instellingen. Zet de 
cursor in het vak om te zoeken naar programma’s, documenten en instellingen. 

2   Onder het kopje ‘Vastgemaakt’ tref je een selectie programma’s. Je kunt er zelf 
programma’s aan toevoegen (zie Tip 4). Start een programma door erop te klikken. 

3  Klik op Alle apps voor de lijst met alle geïnstalleerde programma’s.
4   Onder ‘Aanbevolen’ vind je apps en documenten die veel worden gebruikt. 
5   De onderste balk bevat een link naar je account (en bijbehorende instellingen).  

Ook vind je hier aan de rechterkant de uitknop.
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2 Startmenu aanpassen

Je kunt ieder onderdeel van het startmenu naar eigen inzicht indelen. Dat werkt in 
Windows 11 anders dan in WIndows 10.
 

1   Ga naar Start > Instellingen (tandwieltje).
2   Klik op Persoonlijke instellingen.
3  Kies links in het scherm voor Startmenu.
4   Via de schuifknoppen pas je het startmenu aan. Wil je bijvoorbeeld geen recent 

toegevoegde apps in het startmenu? Zet het schuifje uit. 
5   Loop ook de andere opties langs om het startmenu naar eigen inzicht in te delen. 
6   Via Kiezen welke mappen in Start worden weergegeven kun je snelkoppelingen 

toevoegen aan de smalle rand links (zie Tip 1).
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1   Ga naar Start > Instellingen (tandwieltje). Als je Instellingen niet meteen ziet, gebruik 
dan het zoekvak om erop te zoeken. 

2   Kies links in het scherm Persoonlijke instellingen.
3  Klik op Startmenu. 
4   Via de schuifknoppen wijzig je het startmenu. Zet bijvoorbeeld ‘Meestgebruikte apps 

weergeven’ aan om een lijst met veelgebruikte programma’s toe te voegen aan het 
startmenu.

5   Via Mappen kun je snelkoppelingen toevoegen aan het startmenu. Zet bijvoorbeeld 
de schuifjes aan bij ‘Instellingen’, ‘Verkenner’ en ‘Downloads’. 

6   Er worden dan iconen toegevoegd aan het startmenu, links naast de uitknop. 
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3 Taakbalk wijzigen

De taakbalk is de balk onderin het scherm. Je vindt er onder meer de startknop, 
snelkoppelingen, geopende programma’s en het systeemvak (zie Tip 5). 
Je kunt enkele zaken wijzigen aan de taakbalk. Experimenteer met de instellingen 
totdat je je favoriete weergave hebt gevonden.

  + 
1   Klik met de rechtermuisknop op een leeg deel van de taakbalk.
2   Kies Taakbalk- 

instellingen.

1     Hier heb je veel keuzes. 
De meeste op ties staan 
standaard goed. Controleer 
of de taakbalk vergrendeld 
is. Dit voorkomt dat je 
tij dens een onhandige 
muis actie iets wijzigt aan 
de positie van de taakbalk. 

2    Naar keuze kun je de 
taakbalk automatisch laten 
verbergen. Hij verdwijnt 
dan uit beeld, tenzij je 
de cursor onderaan het 
scherm laat hangen. 

3   Ook kun je de locatie van de taakbalk wijzigen naar bovenaan, links of rechts. 
4   Tot slot kun je de taakbalkknoppen desgewenst voorzien van tekst. Wijzig de instelling 

onder ‘Taakbalkknoppen combineren’ van ‘Altijd, labels verbergen’ naar ‘Wanneer de 
taakbalk vol is’ of naar ‘Nooit’. 
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1   Kies welke knoppen je in de taakbalk wilt zien: ‘Zoeken’, ‘Taakweergave’, ‘Widgets’  
en ‘Chatten’. Door de schuifjes uit te zetten verdwijnen ze van de taakbalk. 

2   Klik op Gedrag van de taakbalk. Hier kun je er onder meer voor kiezen de taakbalk 
automatisch te verbergen. De taakbalk verdwijnt dan uit beeld, tenzij je de cursor 
onderaan het scherm laat hangen. 

3   De keuzes voor pictogrammen en overloopmenu bespreken we in Tip 6.
4   De uitlijning van de taakbalk bespreken we in Tip 7. De overige onderdelen hoef je  

niet te wijzigen. 

1

2

3

4

Vormgeving aanpassen 17 


