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OVERSTAPPEN: 
CHECK! OPTIMALISEREN: NU!
Mijn Grote Overstap is achter de rug. Eindelijk! Bijna dan. Op één computer is het nog altijd niet gelukt 
om Windows 10 te installeren. Maar de rest draait inmiddels vrolijk de nieuwste versie. Ik stond er  
nooit bij stil, maar als computerliefhebber heb ik flink wat apparaten waar Windows op draait.  
Mijn desktopvervangende laptop moest het langst geduld hebben. Het duurde eindeloos voordat 
Windows 10 werd ontvangen. 

In de Windows Overstapgids – nog verkrijgbaar op reshiftstore.nl - schreef ik al dat ik per se een 
upgrade wilde doen vanuit de bestaande situatie, dus van 8.1 naar 10. Uiteindelijk ging dat perfect. 
Evenals de notebooks van de kinderen, mijn mediaspeler in de woonkamer en de Intel Compute Stick in 
de slaapkamer. Met zoveel gelijke Windows-versies begint de pret pas echt. Want ja, daar was opeens 
het privacyvraagstuk. Windows 10 gaf wel heel erg veel informatie terug aan Microsoft. Zo werd gesteld. 
Dus één voor één werd elke computer dichtgetimmerd.

Nu zit ik letterlijk in de optimalisatiefase en komt deze speciale editie ook voor mij als geroepen. Elk 
apparaat is anders, elk met specifieke eisen en wensen. Daarom speciale aandacht voor twee artikelen. 
Je gaat heel veel plezier beleven aan de 45 tips van Joris Peterse en mis absoluut het privacy-artikel niet. 
Stel in wat Microsoft had moeten doen! Voor nu ben ik bijna klaar. Nog één laptop die maar niet wil 
updaten omdat de beeldschermadapter niet wordt gevonden. Hopelijk kan de FAQman me helpen. 
100 lezers gingen me al voor.

REMCO DE GRAAF
Editorial director 
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Workshop 
FACELIFT VOOR WINDOWS

SLEUTELEN 
AAN HET 
BESTURINGSSYSTEEM

 45 SUPERTIPS

Vanaf pagina 48

Windows 10 lijkt een vertrouwde omgeving met 
onderdelen van Windows 7 en 8. Maar er is veel 

veranderd en aan onze redactie-inbox te zien, is de 
update ook bij lang niet iedereen vlekkeloos 
verlopen. Tijd om zelf in het besturingssys-

teem te duiken met deze 45 tips!
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INHOUD 
Windows 10 Optimalisatiegids

EINDELIJK PRIVACY

Workshop 
FACELIFT VOOR WINDOWS

DE BESTE 
AANPASSINGEN 

WINDOWS 10 
SCHOONMAAK

De positieve reacties op Windows 10 worden 
overschaduwd door de informatiehonger die 
het nieuwe besturingssysteem vertoont. Win-
dows 10 bevat namelijk een flink aantal nieuwe 
functies die informatie over de gebruiker 
verzamelen en uitwisselen via internet. Maar 
wat verzamelt Windows 10 precies, wat kun je 
ertegen doen en is het überhaupt nodig om 
daar wat tegen te doen?

Windows 10 is al enige tijd officieel beschikbaar 
en er is veel om van te houden. Toch kunnen we
ons best wel voorstellen dat je bijvoorbeeld een 
ander aanmeldscherm, bureaublad of startme-
nuverkiest. Met deze tips, trucs en tools geef je 

Windows een grondige facelift.

Haal het meeste uit je software
Je hebt net Windows 10 geïnstalleerd als up-

grade van Windows 7 of Windows 8. Nu wil je 
het besturingssysteem optimaal gaan gebrui-

ken. PCM helpt je daarmee. Als je de upgrade naar Windows 10 hebt 
uitgevoerd, merk je wellicht dat al je
programma’s, bestanden en instellingen 
gewoon overgenomen zijn uit je oude 
Windows7- of 8.1-installatie. Sommige pro-
gramma’s of hardware-onderdelen kunnen 
zich echter verslikken in de upgrade. 
In deze cursus leggen we je uit hoe je je 
kersverse Windows 10 opschoont, alles 
naar behoren laat werken én natuurlijk 
hoe je ongebruikte nieuwigheden van je 
systeem smijt.

3 Voorwoord

4 Inhoud

6 Schone versie installeren
 Windows 10 met een schone lei
10   Multiboot maakt kiezen 

overbodig
 Windows 10 naast Windows 7 of 8.1
14 Image maken
 Altijd terug als het niet bevalt
18 Alternatieve installaties
 Dual boot, virtueel en op een usb-stick
26 Nieuwe pc met Windows 10
 Klaar voor de toekomst!
32 Vraag en antwoord
 Prangende lezersvragen
36 Baas over Windows 10
 Instellingen die je zeker moet kennen
42 Facelift voor Windows 10
 Pas het uiterlijk aan
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  Sleutelen aan het nieuwe 

besturingssysteem
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 Haal het meeste uit je software
66 Eindelijk privacy
  Doe zelf wat Microsoft had 
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 Vergelijking Internet Explorer en Edge
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  De bezem erdoor voor een optimaal 

systeem
84  Van partities tot 

bestandssystemen
  Een blik achter je 

bestandshuishouding
92 Digitaal logboek
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94 Je netwerk is nooit af
 Leg het beste thuisnetwerk aan
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SPECIAL
Schoon installeren

 W indows 10 is – in elk geval gedurende een 
jaar na de introductie eind juli 2015 – gratis  
beschikbaar voor computers met Win-

dows 7 en Windows 8.1. Bij een upgrade-installatie – de 
installatie-vorm die in de praktijk het meest voorkomt 
– controleert Microsoft of de bestaande licentie in 
aanmerking komt voor een gratis upgrade. Hierna wordt 
de Windows 10-installatie ‘geactiveerd’ en kun je met de  
Windows-telg aan de slag. Maar wat als je wilt beginnen 
met een schone lei, Windows 10 niet wilt installeren als 
upgrade, maar schoon wilt installeren op de computer? 
Betalen voor Windows 10 is geen optie, want je beschikt 
over Windows 7 of Windows 8.1 en hebt  daarmee recht 
op een gratis upgrade. Hoe toon je aan dat je in aanmer-
king komt? Gelukkig kun je alsnog  Windows 10 schoon 
installeren en gebruikmaken van het recht op een gratis 
upgrade. Het is hiervoor nodig dat je Windows 10 eerst 
installeert als upgrade over de bestaande Windows 7- of 
Windows 8.1-installatie. Direct nadat Windows 10 is geïn-
stalleerd, wordt je computer gevalideerd en geactiveerd 

bij Microsoft. Hierbij wordt de gebruikte hardware bij Mi-
crosoft geregistreerd. En nu komt de truc: na deze stap 
kun je het volledige systeem leegmaken en een schone 
installatie uitvoeren. De computer wordt ‘herkend’ en 
Windows 10 wordt zonder kosten geactiveerd. Je kunt 
in de toekomst uw computer zo vaak als je wilt leegma-
ken en schone installaties uitvoeren: Microsoft blijft het 
systeem herkennen en activeren. Pas wanneer je de aan-
wezige hardware ingrijpend aanpast, wordt de activatie 
ongedaan gemaakt. Dit kan onder meer gebeuren als 
je het moederbord of de harde schijf vervangt. Je wordt 
dan gevraagd om de computer handmatig opnieuw 
te activeren. Dit kan online en telefonisch. Kortom: de 
volgorde is belangrijk voor wie een schone installatie van 
Windows 10 wil uitvoeren.

1 Eerst ‘upgraden’
Het is noodzakelijk om uw huidige Windows 7- of 
Windows 8.1-installatie te upgraden naar Windows 10. 

  Installeer 

Windows 

10 eerst als 

upgrade over 

Windows 7 

of  Windows 

8.1, zodat je 

machine wordt 

geregistreerd.

Wil je Windows 10 liever niet als upgrade, maar 
als schone versie installeren? Geen probleem. 
Met deze stappen staat Windows 10 zó op je 
computer en maak je toch gebruik van het recht 
op een gratis Windows 10-licentie voor upgrades 
vanaf Windows 7 en Windows 8.1.
D E N N I S  G A N D A S O E B R ATA

Windows 10 met een schone lei

SCHONE VERSIE 
INSTALLEREN 

SpecialW10_SchoonInstalleren.indd   6 28/09/15   16:13
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Heb je het programma Windows 10 Downloaden 
(te herkennen aan de Windows-vlag in de taakbalk 
van Windows 7 of Win-dows 8.1) gebruikt om jouw 
exemplaar van Windows 10 te ‘reserveren’? Dan 
wordt Windows 10 automatisch op de achtergrond 
gedownload en geïnstalleerd wanneer je dat wilt. 
Windows 10 wordt echter gefaseerd uitgerold: 
dit betekent dat jouw exemplaar van Windows 10 
wellicht nog niet klaarstaat. Al moet iedereen twee 
maanden na dato het toch wel hebben. We kunnen 
de installatie afdwingen zodat we niet hoeven wach-
ten totdat de upgrade wordt aangeboden. Onze 
‘upgrade’ is immers alleen noodzakelijk om straks 
probleemloos Windows 10 schoon te installeren. We 
zullen Windows 10 daarom handmatig installeren. 
Ga naar www.microsoft.com/nl-nl/software-down-
load/windows10 en haal hier het hulpprogramma 
Windows 10 Setup binnen.

2 Kopiëren en veiligstellen 
Foto’s, documenten, muziek, films: zorg dat je alle 
bestanden hebt veiliggesteld voordat je de schone 
installatie uitvoert. Je maakt de schijf straks immers 
leeg. Je kunt voor de bestanden een externe schijf of  

usb-stick gebruiken. Ook kun je bestanden in de cloud 
opslaan, bijvoorbeeld via OneDrive of Dropbox. Welke 
methode je ook kiest: zorg dat er niets meer lokaal op 
de computer staat. Bekijk niet alleen de voor de hand 
liggende opslaglocaties (zoals Mijn documenten en het 
bureaublad), maar controleer ook of je in de loop van 
de tijd niet andere locaties hebt gebruikt om bestanden 
te bewaren. Koppel, voordat je verder gaat, de externe 
schijf of de usb-stick los van de computer.
Het ‘nadeel’ van een schone installatie is de noodzaak om 
na de installatie ook uw programma’s opnieuw te instal-
leren. Zorg ervoor dat je alle productsleutels van deze 
software bij de hand hebt, zodat je de programma’s later 
weer vlot kunt installeren op basis van eerder aange-
kochte licenties.

3 Activatie controleren
Nadat je naar Windows 10 hebt bijgewerkt, controleer je 
of de computer goed is geactiveerd en dus bij Micro-
soft is geregistreerd als geldige Windows 10-machine. 
Acti-vering gebeurt namelijk niet altijd direct nadat je de 
installatie hebt afgerond. Wees er zeker van dat jouw 

  Haal de 

installatiebe-

standen van 

Windows 10 

binnen.

  Controleer 

of Windows 10 

is geactiveerd, 

pas daarna ga je 

verder.

Windows 10 stelt dezelfde eisen aan je computer 

als Windows 8.1. Dit betekent dat het systeem moet 

beschikken over een processor van minimaal 1 GHz, 1 

GB RAM (voor 32-bit) of 2 GB RAM (voor 64-bit), 16 

GB vrije schijfruimte (32-bit) of 20 GB (64-bit). Het 

scherm moet een minimale resolutie van 800x600 

hebben en worden aangestuurd door een videokaart 

die DirectX 9.0 of hoger ondersteunt. Voor een gede-

tailleerd overzicht van systeemeisen bekijk je de pagina 

van Microsoft op www. microsoft.com/nl-nl/windows/ 

windows-10-specifications.

Zorg ervoor dat je de juiste Windows 10-versie binnen-

haalt: 32-bit als je nu ook een 32 bit-versie van Win-

dows gebruikt, en 64-bit als je nu een 64 bit-variant 

gebruikt. Als je een afwijkende versie van Windows 10 

installeert, kun je de licentie niet gratis activeren.

Systeemeisen

Zelfde hoeveelheid bits

SpecialW10_SchoonInstalleren.indd   7 28/09/15   16:13
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computer is geactiveerd. Je controleert dit door te klik-
ken op Start, en te kiezen voor Instellingen, Bijwerken 
en beveiliging, Activering. Bij de regel Activeren lees je:  
Windows is geactiveerd.

4 Bestanden downloaden
Voor onze schone installatie maken wij zelf installatie-
media aan. We starten de ‘lege’ computer straks immers 
op, en de installatie van Windows 10 moet automatisch  
starten. De installatiebestanden van Windows 10 vind 
je online (www. microsoft.com/nl-nl/softwaredown-
load/windows10). We maken gebruik van een wizard, 
waarmee je de juiste versie van Windows 10 binnen-
haalt. Bijvoorbeeld Windows 10 Home of Windows 10 
Pro. Eerst haal je de wizard binnen. Klik op Download 
nu het hulpprogramma. Let erop dat je de juiste versie 
binnenhaalt; gebruik je de 64 bit-versie van Windows 7 
of Windows 8.1, kies dan ook voor deze editie van het 
hulpprogramma.

5 Installatiemedia maken
Start de wizard. In het eerste scherm kies je voor de 
optie Installatiemedia voor een andere pc maken. Klik op 
Volgende. In het nieuwe venster bepaal je welke taal (bij-
voorbeeld Nederlands of Engels), versie (Home of Pro) en 
welke architectuur (32-bit of 64-bit) je wilt downloaden. In 
het scherm erna bepaal je welke installatiemedia je wilt 
gebruiken. De meest eenvoudige methode is het maken 
van een usb-stick. Zorg dat je een stick van minimaal 3 
GB hebt. Wil je liever een dvd branden, kies dan voor de 

optie ISO-bestand. Je haalt Windows eerst binnen als iso-
bestand, waarna je dat op een dvd kunt branden. Voor 
dit artikel kiezen wij voor een usb-stick. Klik op Volgende. 
De installatiebestanden worden gedownload.

6 Startvolgorde aanpassen
Normaal gesproken start de computer vanaf de vaste 
schijf. Bij een schone installatie start je de computer 
vanaf de usb-stick of dvd. Je maakt dus gebruik van een 
andere startvolgorde. Pas dit aan in de bios-instellingen 
van de computer. Start de computer opnieuw en druk 
nog voordat het Windows-logo verschijnt op de Delete-, 
F2- of F10-toets. Welke toets je moet indrukken om 
het bios te openen, is afhankelijk van de computer. In 
het bios ga je op zoek naar de sectie Boot Order (of 
Opstartvolgorde). Geef hier aan welk installatiemedium 
als eerste moet worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld de 
usb-stick als je voor dit medium hebt gekozen.

7 Computer opnieuw starten
Het is tijd om Windows te installeren. Plaats de dvd of 
steek de usb-stick in en start de computer opnieuw. 
Tijdens het starten druk je op de spatiebalk wanneer 
het bericht verschijnt ‘Druk op een toets om vanaf cd 
of dvd te starten’. Hiermee start je Windows 10 Setup. 
De wizard stel je enkele vragen. Geef eerst aan welke 
taal, tijd en valuta je wilt gebruiken. Ook geef je in 
deze fase aan welke invoermethode je wilt gebruiken. 
Klik op Volgende. Nu kun je de daadwerkelijke instal-
latie starten. Klik op Nu installeren. Windows 10 vraagt 
om de productsleutel. Sla deze stap over; je hoeft niet 
per se een productcode op te geven. Het valt op dat 
Windows 10 nog enkele keren verderop in de instal-
latie weer om een sleutel kan vragen. Ook hier kun 
je de stap overslaan. Nadat Windows 10 is geïnstal-
leerd, wordt je computer gevalideerd bij Microsoft en 
geactiveerd.

  Wij kiezen 

voor een 

opstartbare 

usb-stick.

  Vraagt 

Setup om een 

productsleutel, 

sla die stap dan 

over.

De makers van Windows 10 hebben in het geval van 

een upgrade-installatie een ‘garantie’ ingebouwd. Deze 

houdt in dat je de computer kunt terugbrengen naar 

Windows 7 of Windows 8.1, nadat je Windows 10 hebt 

geïnstalleerd. Dit is handig als je niet tevreden bent 

over Windows 10. Je kunt binnen 30 dagen terugkeren 

naar de vorige versie; daarna wordt die Windows-versie 

van het systeem verwijderd. Bij een schone instal-

latie heb je deze ‘terugrol’-optie uiteraard niet tot je 

beschikking. Iets om rekening mee te houden.

Niet meer terug
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  Kies de 

schijf waarop je 

Windows 10 wilt 

installeren: in dit 

voorbeeld gaat 

het om een lege 

schijf.

  De schone 

installatie van 

Windows 10 is 

een feit.

8 De juiste installatievorm kiezen
Nadat je de licentievoorwaarden hebt geaccepteerd, 
vraagt Windows welk type installatie je wilt uitvoeren. 
Kies hier niet voor het upgrade-pad, maar voor een 
schone installatie (de optie Aangepast: Alleen 
Windows installeren). Deze stap is belangrijk: alleen 
dan kun je de harde schijf of partitie kiezen waarop je 
Windows 10 wilt installeren.

9 De installatielocatie kiezen
Windows 10 vraagt waar je het besturingssysteem wilt 
installeren. Gebruik je een schijf waarop een bestaande 
versie van Windows is geïnstalleerd, dan is het tijd 
om alle partities te verwijderen. De kans is groot dat 
er meerdere partities op de schijf aanwezig zijn. Zo 
kun je een herstelpartitie aantreffen (vaak ‘Recovery’ 
genoemd), een partitie die door Windows zelf werd 
gebruikt om op te starten en de partitie waarop Win-
dows is geïnstalleerd. Selecteer elke partitie en klik elke 
keer op Verwijderen. Let hierbij goed op dat je de juiste 
partities selecteert en niet per ongeluk een partitie 
met kostbare gegevens (bijvoorbeeld een partitie op 

een andere externe schijf in uw computer). Heb je alle 
partities verwijderd en een schone schijf? Selecteer dan 
de optie Niet-toegewezen ruimte en klik op Volgende.
Is de schijf waarop je Windows wilt installeren al leeg, 
dan zie je uiteraard geen partities, maar enkel Niet-
toegewezen ruimte. Je kunt u simpelweg deze locatie 
selecteren en klikken op Volgende. Windows 10 wordt 
op de schijf geïnstalleerd.

10 Terugplaatsen
Windows 10 goed en wel geïnstalleerd? Installeer direct 
eventuele updates die inmiddels voor het besturings-
systeem zijn verschenen. Open het startmenu en typ 
Windows Update. Kies voor Naar updates zoeken. 
Vervolgens kun je alle bestanden en programma’s te-
rugplaatsen. Zoals u hebt gelezen, wordt de computer 
automatisch door Microsoft gevalideerd en geactiveerd. 
Dit gebeurt niet altijd direct na de installatie. Uiteinde-
lijk word je machine herkend en geactiveerd. De gratis 
schone installatie van Windows 10 is een feit.  

'Altijd lekker, zo’n 
gratis schone en 

verse installatie van 
Windows 10!' 

  Kies voor de 

optie om alleen 

Win dows te 

installeren.
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Dualboot

Windows 10 is beschikbaar, en iedereen kan ermee aan de slag. 
Heb je nog wat koudwatervrees en wil je niet in één keer 
overstappen naar de nieuwe Windows-versie? Waarom niet het 
beste van beide werelden? Met een multiboot-systeem installeer 
je Windows 10 naast je huidige Windows-versie.
D E N N I S  G A N D A S O E B R ATA

Windows 10 naast Windows 7 
of Windows 8.1

MULTIBOOT MAAKT 
KIEZ EN OVERBODIG

V oor wie de term nog niet kent: met 
multiboot (of dualboot) wordt bedoeld 
dat je meerdere besturingssystemen 

op je computer installeert. Bij het starten van 
de computer kies je vervolgens welk besturings-
systeem je wilt gebruiken. Zo’n situatie brengt 
verschillende voordelen met zich mee. Zo kun je 
nog even ‘wennen’ aan het nieuwe besturings-
systeem én heb je altijd je vertrouwde Windows-
omgeving achter de hand. Bij een multiboot-
systeem wordt de harde schijf opgedeeld in 
verschillende componenten (partities), zodat de 
besturingssystemen elkaar niet in de weg zitten. 

Zekerheid voor alles!
Voordat je met de stappen aan de slag gaat, 
zorg je eerst voor een backup van je gegevens. 
In geval van nood gebruik je dit bestand om 
terug te keren naar het verleden. Kies Start, 
Configuratiescherm. Kies voor Back-up maken 
en terugzetten. Klik op Back-up instellen, en volg 
de stappen van de wizard om de backup te ma-
ken. Bewaar deze niet op dezelfde schijf, maar 

gebruik een externe harde schijf of een usb-stick 
om je gegevens veilig te stellen. Controleer de 
backup voordat je verdergaat: een multiboot-
systeem inrichten is relatief ingrijpend.

Windows 10-bestanden
In de meeste gevallen wordt Windows 10 als 
upgrade geïnstalleerd over Windows 7 of Win-
dows 8.1. Voor onze stappen hebben we echter 

Licentie
Windows 10 is een gratis upgrade voor ge-
bruikers van een legitieme versie van Win-
dows 7 en Windows 8.1. Als je Windows 
10 installeert als losstaande editie en 
Windows 7 en Windows 8.1 tegelijkertijd 
blijft gebruiken geldt dit als een ‘nieuwe’ 
installatie, waarvoor je een aparte licentie 
nodig hebt.

  Zekerheid voor alles: maak altijd een goede backup 

van al je bestanden, en bewaar deze reservekopie op 

een veilige plek.

de losse installatiebestanden van Windows 10 
nodig, waarmee we onze eigen installatiemedia 
maken. We plaatsen de installatiebestanden op 
een usb-stick of dvd. Je hebt hiervoor minimaal 
3 GB opslagcapaciteit nodig. Ga vervolgens naar 
www.microsoft.com/nl-nl/software-download/
windows10. Hier vind je het hulpprogramma 
voor het maken van media. Je kunt het hulpje 
gebruiken in Windows 7, Windows 8.1 en Win-
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Boodschappenlijstje
Voor een vlot werkend multiboot-systeem 
heb je  het volgende nodig:

 Een computer met Windows 7 of 
Windows 8.1
Ongeveer 30 GB vrije schijfruimte

 Een usb-stick met minimaal 
3 GB capaciteit

 Een backup van uw huidige installatie 
(in dit artikel lees je hoe je deze reser-
vekopie maakt)

Windows-programma waarmee je de schijfinde-
ling kunt aanpassen. Kies Start en typ Diskmgmt.
msc. Een overzicht van de aanwezige schijven 
verschijnt. Bovenin vind je alle stations met de 
bijbehorende schijfletter, capaciteit en beschik-
bare ruimte. Kies de primaire schijf (herkenbaar 
aan de beschrijving Opstarten) en klik hierop 
met de rechtermuisknop. Kies nu voor Volume 
verkleinen. Een nieuw venster verschijnt, waarin 
wordt gevraagd met hoeveel MB je de partitie 
wilt verkleinen. Deze ruimte komt beschikbaar 
voor Windows 10. Bij voorkeur reserveer je zo’n 
30 GB schijfruimte voor de Windows 10-instal-

dows 10. Afhankelijk van de versie van Windows 
(32- of 64-bit), klik je op Download nu het hulp-
programma (32 bit-versie) of Download nu het 

hulpprogramma (64 bit-versie).

Installatiemedia maken
Nadat je het programma hebt gedownload, start 

je het en kies je voor Installatiemedia voor een 

andere pc maken. In het volgende scherm kies je 

de taal, editie (bijvoorbeeld Windows 10 Home) 

en of je de 32-bit of 64-bit versie wilt downloa-

den. Klik op Volgende. In dit scherm kies je het 

installatie-medium: een usb-flashstation of iso-

bestand. Wij kiezen ervoor om een usb-stick te 

maken. Klik op Volgende. De wizard haalt nu de 

juiste installatiebestanden binnen.

Partitie maken
De truc bij een multiboot-systeem is om het 

tweede besturingssysteem op een apart deel 

van de harde schijf te installeren. Kenmer-

kend is dat de verschillende Windows-versies 

elkaar niet in de weg zitten. Je maakt hiervoor 

een aparte partitie aan op de harde schijf. We 
maken gebruik van Schijfbeheer, een ingebouwd 

  Geef in het hulpprogramma aan waarvoor je het 

wilt gebruiken: het maken van eigen installatiemedia.

  In dit scherm kies je welk medium je wilt gebruiken; 

wij kiezen voor een usb-stick.

Een echte 
Win(dows)-
Win(dows)-
situatie!
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latie. Zit je niet in de slappe was als het op capa-
citeit aankomt, dan reserveer je minimaal 16 GB. 
Let op dat je de hoeveelheid in MB opgeeft: 16 
GB betekent dus een waarde van 16000 MB. Na-
dat je de waarde hebt ingevuld bij Geef op met 
hoeveel MB de partitie moet worden verkleind, 
klik je op Verkleinen. Hierna verschijnt de gere-
serveerde ruimte, al is deze nog niet toegekend. 
Klik erop met de rechtermuisknop en kies voor 
Nieuw eenvoudig volume. Volg de stappen van 
de wizard. Als bestandssysteem kies je voor ntfs.

Van start met de installatie
Het is nu tijd om de eigenlijke installatie van 
Windows 10 te starten. Eerder in dit artikel heb 
je de installatiemedia van Windows 10 gemaakt, 

bijvoorbeeld een opstartbare dvd of usb-stick. 
Zorg ervoor dat de computer bij het starten 
eerst controleert op de aanwezigheid van deze 
media (ook wel Opstartvolgorde of Boot Order 
genoemd). Deze instelling kun je maken in de 
bios-instellingen, en is afhankelijk van het type 
computer dat je gebruikt. Druk tijdens de start 
op de F2-, F8- of Delete-toets om de bios-instel-
lingen te openen en pas de opstartvolgorde 
zó aan, dat de machine opstart van de dvd of 

usb-stick die je hebt gemaakt. Alles gereed? Start 
de computer dan opnieuw en druk tijdens de 
start op de toets om te starten vanaf de dvd of 
usb-stick. Je start de installatie dus niet vanuit je 
huidige Windows.

Na een volledige upgrade
Vind je het inrichten van een mulitboot-
systeem te veel werk, dan kun je de 
stap nemen en in één keer je huidige 
Windows-versie upgraden naar Windows 
10. Ook dan heb je nog een slag om de 
arm: Windows 10 maakt een kopie van je 
huidige Windows-omgeving en bewaart 
deze 30 dagen. Gedurende die tijd kun 
je dus nog ‘terug’ naar je vorige versie, 
bijvoorbeeld als Windows 10 niet bevalt. 
Om terug te keren open je het instellin-
genvenster in Windows 10 en kies je voor 
Bijwerken en beveiliging, Systeemherstel. 
Klik op de knop Aan de slag, in de sectie 
Teruggaan naar een vorige versie. Na een 
maand wordt de kopie verwijderd en is je 
overstap definitief.

  Gebruik de Windows 10 Media Creation Tool om 

de installatiebestanden te maken.

  Verklein een huidige partitie zodat er ruimte vrij-

komt voor de Windows 10-installatie.

  Maak een nieuw volume aan.

  Niet tevreden na de upgrade? Keer terug naar 

de vorige Windows-versie.

  Gebruik Schijfbeheer om een aparte partitie voor 

de Windows 10-installatie te maken.

W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S
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Niet standaard
U installeert Windows 10 zoals je gewend bent, 
maar wijkt op één belangrijk punt af: kies voor 
een Aangepaste installatie, in plaats van voor 
een normale installatie. Pas dan heb je de be-
schikking over de optie waarmee je het multi-
boot-systeem kunt maken: de installatie vraagt 
waar je Windows 10 wilt installeren. Wijs nu de 
schijf aan die je eerder hiervoor hebt gemaakt 
via het programma Schijfbeheer. je herkent deze 
partitie aan het opschrift Nieuw volume, en aan 
de capaciteit, die je in een eerdere stap zelf hebt 
bepaald via Schijfbeheer.

Na de installatie
Voer de rest van de installatie van Windows 10 
uit zoals je gewend bent. Dit wijkt niet af van 
een normale installatie. Na de installatie en het 
opnieuw starten van de computer merkt je dat 
er voortaan een keuzemenu wordt getoond. 
Hier kies je welke Windows-versie je wilt starten: 
Windows 7 of Windows 8.1 enerzijds, of Win-
dows 10 anderzijds. Via hetzelfde menu kun je 
ook aangeven welke Windows-versie standaard 
moet zijn geselecteerd en hoe lang het scherm 
telkens moet worden getoond tijdens het star-
ten. Je multiboot-systeem is een feit!

Van multi- naar single-boot
Heb je een tijdje gewerkt met je multiboot-sys-
teem en vindt je het tijd om naar één bestu-
ringssysteem te gaan? je kunt ervoor kiezen om 
je huidige versie van Windows 7 of Windows 8.1 
bij te werken naar Windows 10. Voordeel van 
deze aanpak is dat je bestaande documenten 
en programma’s dan ook meegaan naar de 
nieuwe omgeving. Op dit moment heb je dan 
geen multiboot-systeem meer nodig. Voordat je 

de upgrade uitvoert naar Windows 10, verwij-
der je eerst de multboot-installatie. Zorg eerst 
weer voor een goede backup van je computer 
en gegevens. Start de computer opnieuw op in 
Windows 7 of Windows 8.1. Druk hierna op 
de toetsencombinatie Windows-toets+R, zodat 
het venster Uitvoeren verschijnt. Typ Msconfig. 
Op het tabblad Computer starten zie 
je de Windows-versies van je systeem, waar-
onder Windows 10. Deze installatie willen we 
verwijderen, omdat we later de huidige versie 
van Windows 7 of Windows 8.1 upgraden en als 
enige besturings-systeem gaan gebruiken. Selec-
teer dus Windows 10 en klik op de knop Verwij-
deren. Hiermee verwijdert je het keuzemenu dat 
bij het starten van de computer verschijnt.

Partitie opschonen
Nadat je het menu hebt verwijderd, schoon je 
de partitie op waarop Windows 10 is geïnstal-
leerd. Druk op Windows-toets+R en typ daarna 
Diskmgmt.msc. In Schijfbeheer zoek je naar de 
partitie waarop Windows 10 is geïnstalleerd. 
Klik erop met de rechtermuisknop op en kies 
voor Volume verwijderen. Let op dat je de juiste 
partitie selecteert, zodat je niet de verkeerde 
Windows-installatie wist! De vrijgekomen schijf-
ruimte kun je weer toevoegen aan de rest van 
de schijf. Klik met de rechtermuisknop op de 
partitie met Windows 7 of Windows 8.1 en kies 
Volume uitbreiden. Schijfbeheer heeft auto-
matisch al de volledig vrijgekomen schijfruimte 
ingevuld, dus je kunt gebruik maken van de 
standaardinstellingen om alle schijfruimte terug 
te winnen. Zodra je de computer opnieuw start, 
merk je dat het keuzemenu niet meer wordt 
getoond en direct Windows 7 of Windows 8.1 
wordt geladen. Deze Windows-versie kun je 
vervolgens upgraden naar Windows 10.

Productactivering en multiboot
Ook Windows 10 maakt gebruik van pro-
ductactivering. Dit betekent dat de licentie 
van Windows aan je pc wordt gekoppeld. 
Veel hoef je hiervoor niet te doen: zodra je 
Windows 7 of Windows 8.1 bijwerkt naar 
Windows 10, wordt de licentie aange-
meld bij de Windows Store. Als je later 
een schone installatie van Windows 10 
uitvoert, wordt het systeem automatisch 
geactiveerd zodra de computer weer 
online is en verbinding kan maken met de 
Windows Store. Handig: je hoeft dus niet 
per se een upgrade uit te voeren, maar 
kunt Windows 10 ook ‘schoon’ installe-
ren, zoals wij met een multiboot-systeem 
doen. Dit betekent ook dat je geen pro-
ductsleutel hoeft op te geven tijdens de 
installatie van Windows 10; het systeem 
wordt automatisch geactiveerd zodra het 
wordt herkend.

Voor wie rustig 
wennen wil aan 
Windows 10

  Via MSConfig kunt u het keuze-menu van uw 

multiboot-systeem ongedaan maken.

  In dit voorbeeld is alleen Windows 7 nog aanwezig. 
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SPECIAL
Workshop: Windows image

IMAGE 
MAKEN

2 Herstelmedium
Om een back-up terug te 

zetten, heb je een opstartmedium 
nodig waarmee je het back-uppro-
gramma laadt. Met EaseUS Todo 
Backup Free kun je een opstartbare 
optische schijf of usb-stick maken. 
Je hebt de keuze uit twee varianten. 
Een beperkte Linux-variant voor het 

maken en herstellen van back-ups, 
of een op Windows PE gebaseerde 
versie. Deze heeft meer mogelijk-
heden om je systeem te herstellen. 
Zo kun je ook bestanden back-up-
pen, het MBR repareren, image en 
schijfcontroles uitvoeren en wordt 
RAID ondersteund. We kiezen voor 
een Windows PE-herstelmedium.

1 Downloaden 
en installeren

Via http://tiny.cc/easeus kun 
je EaseUS Todo Backup Free 
downloaden. Er wordt wel om 
een e-mailadres gevraagd, als je 
hiervoor niet je eigen adres wilt 
gebruiken, gebruik dan een tijdelijk 
e-mailadres van bijvoorbeeld 
 www.10minutemail.com. Na het 
downloaden krijg je de melding dat 

je een proefversie hebt gedown-
load. In werkelijkheid is het gewoon 
de gratis versie. Start het program-
ma en installeer het op de comput-
er. Als het programma de eerste 
keer start, wordt om een licenties-
leutel gevraagd. Klik op Later en de 
melding verdwijnt.  Als je bovenin 
naast het winkelmandje op het pi-
jltje klikt en kiest voor About kun je 
zien dat je de gratis versie gebruikt.

Altijd terug 
als het niet 
bevalt

De een kan niet wachten om gratis over te stappen naar Windows 
10, de ander heeft er nu al slapeloze nachten van. Hoe dan ook, als je 
gaat upgraden is een goede back-up cruciaal. Gaat er iets mis of vind 
je het nieuwe besturingssysteem helemaal niets, dan kun je snel en 
gemakkelijk de oude situatie herstellen. We gebruiken hiervoor het 
gratis EaseUS Todo Backup Free.
R O B B E R T  B R U S
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Codes achterhalen
Het is altijd handig om een lijstje met je productcodes bij te 
houden. Ontbreekt een dergelijk lijstje, dan is het slim om voor 
de upgrade naar Windows 10 even zo’n lijstje te maken. Met het 
programma License Crawler kun je het register doorspitten naar 
opgeslagen productcodes. Binnen enkele minuten krijg je een 
flinke lijst met gevonden serienummers en productcodes, die je 
kunt opslaan als tekstbestand. Print het bestand alleen nog even 
uit. LicenseCrawler download je via http://tiny.cc/licentie.
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3 Herstelmedium  
maken

Sluit een usb-stick aan waarvan de 
gegevens gewist mogen worden, 
of plaats een beschrijfbare dvd en 
start EaseUS Todo Backup Free. Klik 
op de knop Tools en vervolgens 
op Create Emergency Disk. Kies 
Windows PE en selecteer eronder 

het medium dat je wilt gebruiken. 
Met Proceed ga je verder. Klik op 
de optie Download from Micro-
soft en druk op OK. De benodigde 
bestanden worden automatisch 
gedownload. Het programma kan 
nog een keer waarschuwen dat de 
gegevens op de usb-stick verwij-
derd zullen worden.

5 Back-up maken
We kiezen voor de back-

up van de gehele harde schijf. Klik 
op Disk/Partition back-up en se-
lecteer de complete schijf waarop 
het besturingssysteem is geïn-
stalleerd. Selecteer desgewenst de 
optie Sector by sector back-up 
om elke sector exact te kopiëren. 
Kies een locatie voor je back-up 
bij de optie Destination. Zet 
een back-up altijd op een fysiek 
andere schijf, zoals een usb-schijf 

of een NAS, zie ook stap 7. Geef 
achter Plan name de naam voor 
je back-up en achter Description 
een beschrijving van je back-up. 
Eventueel kun je bij Schedule een 
back-upschema instellen. Backup 
options biedt je de mogelijkheid 
om het compressieniveau aan te 
passen en de back-up te versleu-
telen. Klik op Proceed om de 
back-up te maken.

4 Mogelijk-
heden 

back-ups
Boven in het venster 
vind je vier verschillen-
de back-upopties. Met 
Disk/Partition Backup 
kun je een back-up 
maken van de gehele 
schijf. Zo back-up je dus 
ook verborgen partities zoals een 
fabrieksherstelpartitie. Dit neemt 
wel meer ruimte in beslag, maar in 
ruil daarvoor krijg je een volledi-
ge back-up. Via de knop System 
Backup maak je geen back-up 
van de volledige schijf, maar van 
de partities die bij het bestur-
ingssysteem horen. Dit is een 

goed alternatief als je geen ruimte 
voor een volledige back-up hebt. 
Met de opties File Backup en 
Smart Backup maak je back-ups 
van bestanden. Die twee zijn voor 
dit artikel irrelevant. Wil je meer 
weten over het back-uppen van 
bestanden, kijk dan op onze web-
site via de link http://tiny.cc/bup.
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Driver back-up
In principe zou Windows 10 met dezelfde drivers overweg kun-
nen als Windows 7 en 8. Toch kan het geen kwaad om ook even 
een back-up van de drivers te maken, mocht Windows 10 plots 
andere drivers gebruiken of zich verslikken in de bestaande. 
Met het programma DriverBackup 2 (http://tiny.cc/dbu) maak 
je zo’n back-up in een handomdraai. Zodra het programma is 
gestart, klik je op de knop Start Backup. Klik vervolgens op de 
knop Browse en kies of maak een map op de back-upschijf. Klik 
nogmaals op Start Backup. Om de drivers naderhand te herstel-
len klik je bovenin op Restore. Klik op Open Backup file, select-
eer het bki-be-
stand dat op de 
back-upschijf staat 
en klik op Ope-
nen. Selecteer de 
drivers en klik op 
Restore. Start de 
computer opnieuw 
op en de drivers 
zijn hersteld.
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6 Inhoud image 
bekijken

Om de inhoud van je image te 
bekijken, kun je back-ups openen 
als een extra station in Windows 
Verkenner. Het station is beveiligd 
tegen schrijven, dus je kunt alleen 
gegevens lezen. Ga naar Tools en 
klik op Mount/Unmount. Kies 
de back-up die je wilt inzien (of 
klik op Browse om de back-up te 
zoeken) en klik op Next. Selecteer 

de partitie die je wilt inzien en klik 
op Proceed. In het overzicht zie 
je achter Assign drive letter de 
stationsletter staan. Klik op Finish 
en open Windows Verkenner (Win-
dows-toets+E). Klik op Deze pc en 
open het station met de stationslet-
ter die zojuist is toegewezen. Om 
de schijf weer te ontkoppelen open 
je Mount/Unmount en klik je op 
Manage mounted drives. Klik op 
de knop Unmount.

7 Image-bestand 
bewaren

Je hebt je back-up opgeslagen, 
maar deze kun je wellicht beter nog 
verplaatsen naar een andere plek. 
Het is niet verstandig een back-
up op dezelfde schijf op te slaan 
als waar het besturings systeem 
oap staat. Een fysiek andere schijf 
binnen het systeem kan wel, maar 
is nog steeds minder veilig dan een 
back-up op een NAS of externe 
harde schijf. De veiligste manier 
is de image op twee locaties op 
te slaan. Eén back-up bewaar je 
op een interne schijf of NAS en de 
andere back-up, een zogenoemde 
offline back-up, bewaar je op een 
externe harde schijf.

8 Opstarten 
herstel medium

Wanneer je je gemaakte systeem-
image wilt terugzetten, start je je 
pc van de geprepareerde usb-stick 
of cd op. Dit doe je door te stick te 
plaatsen en de pc aan te zetten. 
Start de pc toch gewoon in Win-
dows? Dan moet je in het BIOS (of 
in het geval van een vrij nieuwe pc: 

de UEFI) zijn. Dit doe je door direct 
op de gevraagde toets te drukken 
bij het opstarten (vaak is dat Del of 
F2). In het instellingenvenster dat 
verschijnt, zet je usb-devices of je 
dvd-rom hoger dan je harde schijf 
in de opstartvolgorde. Wanneer je 
opslaat en opnieuw start, merk je 
dat je pc opstart van de verwissel-
bare media.
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9 Back-up terugzetten
Start de computer op 

vanaf het herstelmedium en zorg 
dat de back-upschijf is aang-
esloten. Klik op Recovery achter 
de back-up. Staat de back-up niet 
in het overzicht, kies dan Browse 
to Recovery. Zoek het back-upbe-
stand op en klik op OK. Selecteer 
bij Source de harde schijf die je 

wilt herstellen en klik op Next. 
Kies de doelschijf en weer Next. 
Controleer in het overzicht de ge-
gevens en klik op Proceed en op 
OK om de doelschijf te overschri-
jven. Selecteer desgewenst de 
optie Shut down the computer 
when the operation is complet-
ed om de pc uit te schakelen na 
het proces.

10 Converteren 
naar VMware

Mocht bepaalde software niet 
compatibel zijn met Windows 
10, dan hoef je niet direct terug 
naar de oude situatie. Je kunt ook 
je back-upimage omzetten naar 
VMWare-bestand. Hiervoor heb je 
eigenlijk de betaalde versie Todo 
Backup Workstation nodig, maar de 

proefversie biedt 30 dagen volledi-
ge functionaliteit. Installeer de Todo 
Backup Workstation en ga naar 
Tools / P2V conversion. Selecteer 
de back-up en klik op Next. Kies 
voor de optie VMware en klik op 
Proceed. Het programma vervangt 
de back-up, dus als je beide wilt 
bewaren is het verstandig eerst een 
kopie van je back-up te maken.

11 Oude 
systeem 

installeren
Hoewel we tijdens 
het testen geen 
problemen zijn 
tegengekomen, is het 
verstandig altijd een 
installatie-cd bij de 
hand te houden. In de 
online cursus Windows 
herinstalleren (http://
tiny.cc/lei) leggen we uit hoe je na 
een crash de computer helemaal 
opnieuw kunt installeren. Waar we 
tijdens de test wel tegenaan liepen, 
was dat een systeemback-up niet 
werkt als een van de partities in de 

tussentijd gewijzigd is en als er een 
volledige back-up is teruggezet. 
Zorg dus altijd voor recente back-up 
en het liefst van de volledige schijf. 
 Zo voorkom je dat een nieuwe instal-
latie noodzakelijk is.

12 VMware Player
Installeer VMware Player 

(http://tiny.cc/vmw) en klik op 
Create a New Virtual Machine. 
Kies voor I will install the operat-
ing system later en klik op Next. 
Selecteer de juiste Windows-versie 
(die van je oude systeem dus) en 
klik door tot en met Finish. Select-
eer de virtuele machine en klik op 
Edit virtual machine settings in 

het rechtervenster. Selecteer Hard 
Disk en klik op de knop Remove. 
Klik op de knop Add, kies Hard Disk 
en klik op Next. Selecteer SATA, ga 
verder en kies Use an existing vir-
tual disk. In de volgende stap klik je 
op Browse en open je de geconver-
teerde back-up. Klik op Finish en 
kies Keep Existing Format. Klik op 
OK en kies Play virtual machine 
om de machine op te starten.
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 V  rijwel iedereen die met Windows 7 of 8 werkt 
heeft de melding van Windows 10 waarschijnlijk 
al gezien: met een klik op het pictogram in de 

taakbalk kun je de nieuwe versie reserveren, waarna 
het op de achtergrond wordt gedownload naar je 
computer. Die update kun je vervolgens direct over je 
bestaande Windows-installatie uitvoeren. Overigens 
kun je die reservering via dezelfde route ook annuleren. 
Start de app, klik op het hamburgermenu (met de drie 
horizontale streepjes), kies Bevestiging weergeven en 
klik op Reservering annuleren. Heb je verschillende 
pc’s met Windows 7 of 8.1 die je allemaal wilt upgra-
den naar Windows 10 en zie je op tegen het telkens 
opnieuw downloaden van de nodige installatiebestan-

den (circa 3 GB) dan kun je die ook in de vorm van een 
iso-bestand ophalen bij Microsoft of meteen op een 
usb-flashdrive zetten. Zo’n los installatiemedium is 
sowieso handig voor de in dit artikel genoemde installa-
tiemogelijkheden, maar ook als je Windows 10 in geval 
van problemen opnieuw moet installeren.

Sinds 29 juli is Windows 10 gedurende een jaar 
beschikbaar als gratis update voor iedereen 
die met Windows 7 of 8.1 werkt. Maar wat 
als je je huidige Windows-installatie niet wilt 
vervangen, maar toch Windows 10 wilt installeren 
op dezelfde pc? Dan zijn er alternatieve 
installatiemogelijkheden.
TO O N  VA N  D A E L E

Dual boot, virtueel en op een usb-medium

ALTERNATIEVE 
WINDOWS 10 
INSTALLATIES

WORKSHOP
Windows 10-installaties

 Met een paar 

muisklikken 

reserveer je je 

Windows 10-

upgrade.
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Media Creation Tool
De installatiebestanden van Windows 10 in de vorm 
van een iso-bestand of op een usb-stick krijgen, gaat 
het makkelijkst met de gratis Microsoft Media Creation 
Tool, te downloaden vanaf www.microsoft.com/nl-nl/
software-download/windows10. Afhankelijk van je 

huidige Windows-installatie kies je voor de 32-bits- of 
de 64-bits-versie. Bezitters van een Enterprise-editie 
kunnen zo’n iso-bestand overigens rechtstreeks down-
loaden van het Servicecentrum voor volumelicenties op 
www.microsoft.com/licensing/servicecenter.

Wanneer je deze tool opstart, krijg je allereerst de vraag 
wat je wilt doen: Deze pc nu bijwerken of Instal-
latiemedia voor een andere pc maken. Kies je voor 
de eerste optie, dan wordt de computer waarop je de 
tool uitvoert, meteen bijgewerkt naar Windows 10. Wij 
kiezen dus voor de tweede optie, waarmee je dus een 
schone installatie kunt uitvoeren. Voor wie dacht dat 
hij op deze manier meteen een schone installatie van 
Windows 10 op zijn machine met Windows 7 of 8.1 
zal kunnen uitvoeren: dat lukt helaas niet, zie ook het 
kader ‘Schone installatie’ hiernaast.

Zodra je de tweede optie hebt geselecteerd, geef je de 
gewenste taal, editie en architectuur (32-bits of 64-bits 
aan). Tenzij je met Windows 10 slechts tijdelijk aan de 
slag wilt (om ermee te experimenteren, bijvoorbeeld) 
en je geen activatie behoeft, kies je hier voor een 
Windows-editie waarvoor je over een geldige licen-
tie beschikt. Dat is dus een Windows 7- of 8-licentie. 
Vervolgens vraagt de tool je welk medium je voor de 

installatie wilt gebruiken: usb-flashstation of iso-
bestand. Als je kiest voor een dual boot-installatie, dan 
kun je overigens het best kiezen voor het maken van 
een usb-drive.

De tool downloadt vervolgens de installatiebestanden 
van Windows 10. Dat downloaden kan overigens wel 
even duren, afhankelijk van de drukte op de servers 
van Microsoft en de grootte van de download, die 
voor de 32-bits- en de 64-bits-versie is verschillend; die 
laatste is ietsje groter qua omvang. Voordeel van het 
direct downloaden vanaf de servers van Microsoft is 
overigens ook dat je altijd beschikt over de nieuwste 
versie van het besturingssysteem. De kans is namelijk 
groot dat als je Windows 10 bijvoorbeeld over enkele 
weken of maanden opnieuw downloadt, de installatie 
ook is voorzien van de laatste patches.  

Dual boot, virtueel en op een usb-medium

Schone installatie
Wanneer je een systeem met Windows 7 of 8.1 bijwerkt naar Win-
dows 10, dan zal de installer bevestigen dat je over een legitieme 
Windows-installatie beschikt en je pc activeren voor gebruik met Win-
dows 10. Je ontvangt niet echt een productsleutel, maar (de hardware 
van) je pc wordt op de servers van Microsoft geregistreerd. Wanneer 
je naderhand een schone installatie van Windows 10 uitvoert op die-
zelfde pc, dan zal die op de servers van Microsoft controleren of het 
wel degelijk om een geregistreerd apparaat gaat. Is dat het geval, dan 
zal Windows 10 zichzelf netjes activeren.
Dat verhaal heeft echter wel een keerzijde. Immers, wanneer je 
meteen een schone installatie van Windows 10 op je pc met Win-
dows 7 of 8.1 wilt uitvoeren – dus zonder die eerst te upgraden naar 
Windows 10 - zal er geen registratie hebben plaatsgevonden en zal 
er weinig anders opzitten dan een legitieme productsleutel van Win-
dows 10 in te vullen of een licentie aan te schaffen om Windows 10 te 
kunnen activeren.

Met de Media 
Creation Tool 
maak je een 
installatiemedium 
voor andere pc’s
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Dual boot
Windows 10 in een dual boot-configuratie op je 
systeem zetten naast Windows 7 of 8.1 gaat eigenlijk 
op dezelfde manier als wanneer je Windows 8.1 naast 
Windows 7 zet. Maar voordat je aan de slag gaat, heb 
je echter een geschikt installatiemedium nodig. Beschik 
je over het iso-bestand van Windows 10, dan zet je dat 
eerst over naar een dvd of een usb-drive. Dat doe je 
bijvoorbeeld met de gratis en al wat oudere Windows 
USB/DVD Download Tool van Microsoft: 
wudt.codeplex.com. Installeer de tool en start die op. 
Verwijs via de Browse-knop naar het iso-bestand, kies 
het gewenste medium (USB device of DVD) en start het 
proces. Je hebt nu een geschikt installatiemedium bij 
de hand.

Opnieuw partitioneren
Heb je een tweede, lege schijf in je pc zitten, dan hoef 
je je eigenlijk niet druk te maken over de partitione-
ringsruimte. We gaan er echter vanuit dat je Windows 
10 naast Windows 7 of 8.1 op dezelfde schijf wilt 
installeren en in dat geval controleer je eerst of je wel 
voldoende vrije ruimte hebt. Dat kun je doen met de 
ingebouwde tool voor Schijfbeheer: druk op Windows-
toets+R en voer het commando diskmgmt.msc uit. 
Stel even dat je huidige bootpartitie (wellicht het 
C:-station) de complete schijf in beslag neemt. In dat 
geval zit er weinig anders op dan die te verkleinen: klik 
die in de grafische weergave met de rechtermuisknop 
aan en kies voor Volume verkleinen. Je doet er goed 
aan minstens 30 GB vrij te maken – althans wanneer er 
voldoende niet-toegewezen ruimte beschikbaar is. Hoe-
wel door deze handeling in principe geen data verloren 
gaan, raden we je toch aan eerst een complete back-up 
of schijfimage van je systeem te maken.

Installatie
Je systeem is nu klaar om Windows 10 als dual boot 
te installeren. Zorg dat je usb-medium of dvd in je pc 
zit en herstart je computer. Als het goed is, start je 

systeem nu automatisch op van het Windows 10-instal-
latiemedium. Is dat niet zo, dan moet je wellicht eerst 
het bootmenu (meestal via de F12-toets) oproepen of 
zelf de bootvolgorde in het bios aanpassen.
Vlak nadat je systeem is opgestart van het installa-
tiemedium wordt je gevraagd de gewenste taal, tijd 
en toetsenbordindeling aan te geven. Bevestig met 
Volgende en klik op Nu installeren. Nadat je akkoord 
bent gegaan met de licentievoorwaarden druk je op 
Volgende en kies je Aangepast: alleen Windows 
installeren (geavanceerd). Als je namelijk voor 
Upgrade zou kiezen, dan wordt je huidige Windows 7 
of 8.1 geüpgraded, wat dus niet onze bedoeling was. 
De installatieprocedure vraagt je vervolgens waar je 
Windows wilt installeren. Als je het deel bij ‘Opnieuw 
partitioneren’ hebt gelezen, dan tref je hier de optie 
Niet-toegewezen ruimte aan. Selecteer deze ruimte, 
klik op Nieuw, voer de gewenste grootte in (standaard 
wordt alle vrije ruimte ingenomen voor de nieuwe 
partitie) en bevestig met Toepassen. Druk nogmaals op 
Volgende zodat de eigenlijke installatie van Windows 
10 kan beginnen. Na enige tijd herstart de pc vanzelf 
en rondt Windows de installatie verder af en worden 
de stuurprogramma’s geïnstalleerd. Verwijder nu het 
installatiemedium en herstart je pc. Er verschijnt nu een 
startmenu waarin je tussen Windows 10 en Windows 7 
of 8.1 kunt kiezen. Kies hier voor Standaardinstellin-
gen wijzigen of andere opties kiezen als je de timer 
wilt aanpassen (de tijd waarop Windows wacht om 
tussen beide besturingssystemen te kiezen) of wanneer 
je het standaardbesturingssysteem wilt wijzigen (van 
Windows 10 naar Windows 7 of 8.1 bijvoorbeeld).
Je kunt overigens ook Windows 10 naast een Linux-in-
stallatie installeren. In dat geval installeer je bij voorkeur 
eerst Windows 10 en daarna Linux. Linux zal dan zijn 
eigen bootloader (normaliter GRUB2) installeren en die 
zodanig aanpassen dat je bij het opstarten tussen Win-
dows en Linux kunt kiezen. Voer je de installatie in de 
andere volgorde uit, dan loopt je het risico dat Windows 
10 zijn eigen bootloader installeert en Linux negeert, 
waardoor je de Linux-bootloader moet herstellen.

 Zet een 

iso-installatiebe-

stand om naar 

een installatie-

medium op usb 

of dvd.

 Wil je een up-

grade vermijden, 

dan moet je 

hier kiezen voor 

een aangepaste 

installatie.
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Virtuele machine
Voorbereiding
Om een besturingssysteem als een virtuele machine 
te kunnen draaien heb je een zogenoemde hypervisor 
nodig. Nu bestaan er wel hypervisors die geen onderlig-
gend besturingssysteem vereisen en die je rechtstreeks 
op een ‘naakte machine’ kunt installeren (bare metal 
hypervisor, type 1), maar wij houden het hier bij de gra-
tis tool Oracle VM VirtualBox, een zogenoemde hosted 
hypervisor (type 2), die we net als elke andere applicatie 
in onze Windows 7- of 8.1-omgeving installeren. 
 
Ben je echter van plan een 64-bits versie van Windows 
10 als een virtuele machine te gaan draaien, dan kun je 
het best controleren of de processor van je computer 
ook hardwarevirtualisatie ondersteunt en of die functie 
wel is geactiveerd. Dat kom je eenvoudig te weten via 
de gratis tool Speccy (www.piriform.com/speccy): 
start de tool op, ga naar de rubriek Processor en 
controleer of er bij Virtualisatie wel Ondersteund en 
Ingeschakeld staat. Is die functie ondersteund maar 
niet ingeschakeld, dan moet je in het bios controleren 
of die functie wel is ingeschakeld. Zoek naar de optie 
met de naam VT-x/VTd of AMD-V, waarna je de instellin-
gen kunt wijzigen. VirtualBox kun je downloaden vanaf 
www.virtualbox.org.

Installatie
Je bent nu klaar om VirtualBox te downloaden en te 
installeren. Wanneer je de tool vervolgens opstart, 
beland je in het hoofdvenster van de VirtualBox Ma-
nager. Hier klik je op Nieuw. Geef de nieuwe virtuele 
computer een naam, kies Microsoft Windows bij Type 
en stel ook Versie correct in: Windows 10 (64-bits) of 
Windows 10 (32-bits). In het volgende venster geef je 
aan hoeveel werkgeheugen je aan je virtuele machine 
(VM) wilt toekennen. Kies minstens 1 GB voor Windows 
10 32-bits en minstens 2 GB voor Windows 10 64-bits. 4 
GB is natuurlijk comfortabeler, maar je eigen computer 
moet dan wel minstens 6 GB geheugen – liefst nog wat 
meer – hebben. In het volgende venster vink je de optie 
Maak nieuwe virtuele harde schijf nu aan aan. Be-
vestig met Aanmaken, klik op de knop Expertmodus, 
geef een duidelijke naam aan het schijfbestand en stel 
de grootte bij voorkeur in op minstens 30 GB. Tenzij 
je redenen hebt om het anders te doen, laat je het 
bestandstype van de harde schijf staan op VDI (Virtual-
Box Disk Image). De opslagmethode kun je rustig laten 
staan op Dynamisch gealloceerd: de opslagcapaciteit 
wordt dan pas aangesproken wanneer er behoefte aan 
is. Sluit de procedure af met Aanmaken.
In het hoofdvenster zie je nu je nieuwe virtuele ma-

 Controleer 

even of ook 

de hardware-

virtualisatie is 

ingeschakeld.
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 De ‘expert-

modus’ van 

VirtualBox geeft 

je iets meer 

keuzemogelijk-

heden.

chine staan. Selecteer die en klik op Starten. Het 
venster Selecteer opstartschijf verschijnt. Hier 
kun je dan verwijzen naar je dvd-station waarin 
een Windows 10-installatieschijf is geplaatst, 
of nog makkelijker: je kiest voor het eerder 
aangemaakte Windows 10 iso-bestand. Bevestig 
met Start: als het goed is begint nu de installatie 
van Windows 10, waar je na enkele instellingen 
als tijd, taal en toetsenbord voor Aangepaste 
installatie kiest en de Niet-toegewezen ruimte 
als doellocatie voor Windows 10 aanduidt. Na 
ongeveer een kwartiertje is de installatie van 
Windows 10 binnen je virtuele machine een feit. 
Zodra het bureaublad van Windows 10 verschijnt, 
kun je het best nog even de speciale driver van 
VirtualBox installeren. Dat doe je als volgt: hele-
maal bovenaan, in het menu van VirtualBox UI, 
klik je daarvoor op Apparaten, kies je Invoegen 
Guest Additions CD-image en voer je de installer 
VBBowWindowsAdditions.exe uit. Herstart nu 
de virtuele machine en klaar ben je.
Het is wel nog mogelijk een en ander aan je vir-
tuele machine te finetunen. Zorg dat de virtuele 
machine is uitgeschakeld, selecteer die in de Vir-
tualBox Manager en klik op Instellingen. Loop 
door de verschillende rubrieken en maak daarbij 
gebruik van de helpfunctie. Eén voorbeeldje: 
in de rubriek Beeldscherm is het onder meer 
mogelijk het videogeheugen te vergroten, maar 
houdt de schuifknop daarbij veiligheidshalve bij 
voorkeur in het groene gedeelte. Al het geheugen 
dat je namelijk hier vergroot, wordt afgesnoept 
van je bestaande videogeheugen.

Live USB-medium
Windows To Go
Installeer je Windows 10 liever niet op je harde schijf, 
hetzij als dual boot, hetzij als virtuele machine, dan is er 
nog een andere methode. Je kunt Windows 10 namelijk 
ook op een live usb-medium installeren via Windows To 
Go, ofwel Windows voor onderweg.
Ben je de gelukkige bezitter van een Windows 10 
Enterprise-editie, dan zit die mogelijkheid zelfs in het 
systeem ingebouwd. Open hier het Configuratie-
scherm, selecteer Windows To Go en volg de verdere 
instructies. Zorg er echter wel voor dat je een geschikt 
usb-medium hebt ingeplugd. Een externe usb-schijf 
vormt normaliter geen probleem, maar er zijn niet zo-
veel usb-sticks die aan de vereisten van Windows To Go 
voldoen, die zijn namelijk anders dan een gewone usb-
stick. Je kunt het bijvoorbeeld proberen met een usb 
(3.0)-stick van minimaal 32 GB, maar je kunt ook een 
stick aanschaffen die Windows To Go-gecertificeerd is.

WinToUSB voor alle Windows 10-versies
Het kan echter ook wel op een andere manier, onge-
acht de Windows 10-editie die je hebt geïnstalleerd. 
De tool WinToUSB (www.easyuefi.com/wintousb) is 
gratis voor niet-commercieel gebruik en blijkt een stuk 
minder kieskeurig dan Windows To Go. Met winToUSB 
kun je een usb-medium creëren vanaf een installatie-
dvd, iso-bestand en zelfs van een al geïnstalleerde 
Windows. Download de recentste versie en installeer 
de tool. Als je die opstart zie je meteen aan de hand van 
grote pictogrammen de drie installatiemogelijkheden: 
ISO to USB, CDROM to USB en Physical to USB.
De verleiding is natuurlijk groot om een usb-stick in 
te pluggen, een optie te kiezen en te starten. Dat kan, 
maar dan is de kans groot dat je niet het gehoopte 
resultaat bereikt. Je doet er namelijk goed aan eerst en-
kele nogal technische overwegingen in acht te nemen 
die met name te maken hebben met de partitionering 

"Het is zelfs 
mogelijk van een 
draaiend systeem 
een live usb-
medium te maken"
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van je usb-medium en de architectuur van het apparaat 
waarop je Windows 10 wilt draaien (bios versus uefi). 
Op www.easyuefi.com/wintousb/faq/en_US/How-
to-use-WinToUSB-ISO-To-USB.html vind je de nodige 
informatie.
In de praktijk komt het er op neer dat je op ‘gewone’ 
usb-sticks weinig andere opties hebt dan die van een 
enkele ntfs-partitie te voorzien volgens de mbr-
partitieindeling. Houd er dan wel rekening mee dat die 
het alleen op een bios-apparaat zal doen. Wil je het 
medium uitsluitend op een uefi-apparaat gebruiken, 
dan moet je met de gpt-partitiestijl aan de slag en maak 
je een kleine fat32-partitie aan van bijvoorbeeld 300 
MB en laat je een tweede ntfs-partitie de rest van je me-
dium inpalmen. Je zal echter merken dat je lang niet op 
alle usb-sticks twee partities kunt creëren – dat is wel 
mogelijk op de Windows To Go-gecertificeerde sticks. 
Houd je deze partitiemethode (een kleine fat32- en een 
grote ntfs-partitie) aan maar hanteer je hierbij de mbr-
partitiestijl, dan zou de stick het volgens de auteurs 
moeten doen op zowel bios- als uefi-apparaten. Tijdens 
onze tests lukte dat echter niet. 
Er zijn verschillende tools waarmee je de partitionering 
van je usb-medium kunt uitvoeren, maar een gratis 
en degelijke tool – ook voor iets ingewikkelder parti-
tioneringen – is Minitool Partition Wizard Free (www.
partitionwizard.com/free-partition-manager.html). 
Stel, je gaat voor het tweede partitioneringsscenario 
(gpt met twee partities). Verwijder eerst alle bestaande 
partities op je usb-medium door deze een voor een 
te selecteren en in het contextmenu voor Delete te 
kiezen. Uiteindelijk blijft er nog één grote Unallocated 
ruimte over. Klik nu het icoon van het medium met de 
rechtermuisknop aan en kies Convert MBR Disk to 

GPT Disk. Bevestig je keuze met de Apply-knop en met 
Yes. Klik vervolgens de niet-toegewezen ruimte op het 
medium met de rechtermuisknop aan en kies Create. 
Kies fat32 als File System, geef als label SYSTEM mee 
en vul (circa) 300 MB in bij Partition Size. Creëer op 
vergelijkbare manier nu de tweede partitie, alleen 
noem je die BOOT en kies je voor NTFS. Bevestig ook 
hier weer met Apply. Na afloop mag je het programma 
afsluiten.
Je usb-medium is nu volgens de regels van de kunst 
gepartitioneerd zodat je die in WinToUSB kunt gaan 
gebruiken. We gaan er even vanuit dat je over een 
iso-bestand van Windows 10 beschikt. Klik dus op de 
eerdergenoemde optie (ISO to USB) en verwijs via 
het mapicoon naar het juiste iso-bestand. Eventueel 
selecteer je de gewenste Windows-editie (het kan 
namelijk voorkomen dat een iso-bestand meerdere 
Windows-varianten bevat), waarna je op Next drukt. 
Selecteer je usb-medium in het uitklapmenu. Duid nu 
respectievelijk de systeem- en bootpartitie aan: die 
krijgen een rood kader mee. Bij Installation Mode 
kies je bij voorkeur voor Legacy. Kies je voor VHD, dan 
wordt Windows als een virtuele machine op je medium 
geplaatst en moet je ook de gewenste grootte voor je 
virtuele harde schijf opgeven (kies dan in ieder geval 
voor minstens 30 GB). Bevestig je keuzes met Next. Het 
hele proces kan erg lang duren en lijkt bovendien soms 
te haperen, vooral ook in het begin, enig geduld is het 
devies dus.
Als het goed is, heb je na afloop een ‘draagbare’ Win-
dows 10-omgeving op zak. Houd er wel rekening mee 
dat de allereerste opstart lang(er) kan duren aangezien 
er nog een aantal stuurprogramma’s geïnstalleerd 
moeten worden.

Sneller upgraden 
naar Windows 10
Alhoewel het dus niet mogelijk is om Windows 10 echt helemaal 
schoon te installeren zonder een geldige Windows 7- of 8-installa-
tie, kun je jezelf toch een hoop tijd besparen. Je hebt in ieder geval 
een installatie-dvd van Windows 7 of 8 nodig, je serienummer van 
dat besturingssysteem en natuurlijk een usb-stick of dvd met Win-
dows 10. Installeer eerst Windows 7 of 8 schoon op je bestaande 
computer zonder alle programma’s, waarvan je natuurlijk wel eerst 
je belangrijke data hebt veiliggesteld. Nadat de installatie van Win-
dows 7 of 8 is voltooid, installeer je direct Windows 10. Je krijgt dan 
ook de keuze of je over de bestaande versie heen wilt installeren of 
een compleet schone installatie wilt uitvoeren. Belangrijk is wel dat 
de eerdere Windows 7- of Windows 8-versie is geactiveerd voordat 
je de setup van Windows 10 uitvoert.

 Kies de 

juiste boot- en 

systeempartitie 

voor je live 

Windows-sys-

teem.
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W e  bespreken punten waar je bij de aan-
schaf van een nieuwe computer op kunt 
letten. Wat voor veranderingen brengt 

Windows 10 met zich mee en welke onderdelen zijn 
klaar voor de toekomst?
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  1.Via het 

online compati-

biliteitscentrum 

kun je control-

eren of hard- en 

software werkt 

met Windows 

10.

Heb je met de aanschaf van een nieuwe pc 
gewacht tot Windows 10, dan is nu het moment om 
aan de slag te gaan. Maar welke onderdelen heb 
je nodig? Is de nieuwe computer wel compatibel 
met je oude applicaties? Bouw je zelf een nieuwe 
pc of ga je voor een kant-en-klaar systeem van 
bijvoorbeeld Dell of HP? Allemaal vragen die bij de 
aanschaf een nieuwe computer de kop op steken. 
We helpen je graag op weg.
R O B B E R T  B R U S

Met deze onderdelen 
ben je klaar voor de toekomst

NIEUWE PC MET 
WINDOWS 10

VOORAF BEDENKEN

1 Hard- en software
Onder de motorkap lijkt Windows 10 veel op Windows 
7 en Windows 8. Werken je applicaties goed op deze 
besturingssystemen, dan is het vrijwel zeker dat ze 
ook werken met Windows 10. Het goede nieuws is dat 
Windows 7 en Windows 8-gebruikers gratis kunnen 
upgraden. Tijdens het upgraden gaan een aantal func-
ties verloren. Windows 10 ondersteunt bijvoorbeeld 
Windows Media Center en Windows 7-bureaublad-
gadgets niet. Via het Windows Compatibiliteitscen-
trum (http://tiny.cc/compaw) kun je controleren of 
jouw hardware en applicaties werken met Windows 
10. Is een applicatie niet compatibel met Windows 10, 
dan kun je overwegen de applicatie in een virtuele 
machine te gebruiken.
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2 Upgraden
Kom je niet in aanmerking voor een upgrade, dan 
werkt Windows 10 mogelijk toch op je oude compu-
ter. Het besturingssysteem stelt namelijk geen hoge 
eisen aan de hardware. Een processor van minimaal 
1 GHz, 1 GB RAM (2 GB voor een 64bit-systeem), 16 
GB vrije opslagruimte en minimaal een DirectX 9-vid-
eokaart met WDDM-driver. Windows XP en Vista 
kunnen niet worden geüpgraded, een schone instal-
latie (of dualboot) is dan dus nodig om Windows 10 
te kunnen gebruiken.
Om te zien welke hardware er in de computer zit, 
kun je het gratis programma Speccy gebruiken. Zoek 
vervolgens via het Windows Compatibiliteitscentrum 
(zie tip 1) of de onderdelen werken met Windows 
10. Meestal worden nieuwe drivers geadviseerd. 
Download de drivers voordat je Windows 10 gaat 
installeren en bewaar ze op een usb-stick. Maak ook 
eerst een volledige back-up van de schijf met een 
back-upprogramma als EaseUS Todo Backup Free. 
De hardware is meestal niet compatibel als er geen 
drivers beschikbaar zijn.
Speccy, www.piriform.com/speccy/
EaseUs Todo Backup Free, http://tiny.cc/easbu

3 Home versus Pro
Het verschil tussen Windows 10 Home en Windows 
10 Pro zal voor de meeste mensen verwaarloosbaar 
zijn. Windows 10 Pro richt zich voornamelijk op de 
zakelijke gebruiker. Features als BitLocker, Group 
Policy Management, toegang tot de zakelijke Store 
en de mogelijkheid de computer aan te melden 
bij een domein (Active Directory) ontbreken in bij 
Home-versie. Gebruik je Hyper-V (virtuele machines) 
en externe verbindingen via Remote Desktop, dan 
kun je de Pro-editie overwegen, maar gratis tools als 

TeamViewer en VirtualBox zijn ook prima alternatieven. 
Een volledig overzicht van de verschillen vind je in een 
duidelijke tabel op Wikipedia via http://tiny.cc/w10ed.
Indien je de computer upgradet, krijg je de versie die 
volgens Microsoft het dichtste bij je huidige installatie 
staat. Windows 8.1 Home, Windows 7 Starter, Home 
Basic of Home Premium, worden geüpgraded naar 
Windows 10 Home. Windows 7 Professional, Ultimate 
of Windows 8.1 Pro-gebruikers krijgen Windows 10 
Pro. Wie niet in aanmerking voor de upgrade komt, 
kan voor respectievelijk 129 euro de volledige versie 
van Windows 10 Home en voor 249 euro Windows 10 
Professional kopen.

4  Wat voor pc?
Vroeger was de computer een grote beige kast met een 
dikke monitor. Tegenwoordig zijn computers in vele 
vormen en maten te krijgen, zodat je ze volledig kunt 
afstemmen op jouw wensen. Maak eerst de keuze waar 
je de nieuwe computer gaat gebruiken. Ben je vaak 
onderweg, kies dan tussen een laptop, ultrabook, net-
book of zelfs tablet. Komt hij op een vaste plek te staan, 
dan is een normale desktop of werkstation een optie. 
Mag het systeem niet te veel ruimte innemen, dan is 
een all-in-one of nettop-pc een optie. Besluit vervolgens 
wat voor taken de computer moet uitvoeren. Voor 
een beetje internetten en e-mailen is niet veel nodig. 
Een simpele processor, standaard harde schijf en 4 
GB geheugen volstaan dan. Wil je zware applicaties 
gebruiken, dan zijn een krachtige cpu en een SSD zeker 

  3. Klik met 

de rechter-

muisknop op 

Deze pc en kies 

Eigenschappen 

om te zien welke 

Windows-versie 

je draait.

  2. Met Speccy 

kun je zien wel-

ke onderdelen 

er in je pc zitten.

  4. Vroeger 

hadden we een 

personal com-

puter, tegen-

woordig kunnen 

we kiezen uit 

vele maten en 

vormen.
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SpecialW10_Windows pc samenstellen.indd   27 29/09/15   11:36



SPECIAL
De ideale Windows 10-pc

28 W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

belangrijk. We raden dan ook 8 GB of 16 GB geheugen 
aan. Voor het spelen van spellen is de videokaart het 
belangrijkste onderdeel. Het is van belang dat je eerst 
bedenkt wat je met je nieuwe computer wilt doen om 
teleurstellingen te voorkomen.

5 Zelf bouwen
Het voordeel van een zelfgebouwd systeem, is dat je 
precies weet welke onderdelen erin zitten en dat je ge-
lijk rekening kunt houden met eventuele uitbreidingen 
in de toekomst. Kies een zwaardere voeding als je een 
extra grafische kaart wilt kopen of een moederbord 
met meer geheugensloten als je al verwacht dat je later 
meer geheugen wilt aanschaffen. De juiste onderdelen 
bij elkaar vinden, is daarentegen wel een flinke klus. 
Er zijn verschillen in het formaat, de fabrikant en de 
snelheid. Het is als het ware een grote puzzel waarbij 
alle puzzelstukjes in elkaar moeten passen.
Als een onderdeel defect raakt, kan dit een tijdrovende 
klus worden. Als het moederbord defect raakt, dien 
je zelf alle onderdelen te verwijderen en het moeder-
bord terug te sturen naar de fabrikant. Soms duurt 
het weken voordat een vervangend exemplaar wordt 
opgestuurd. In de cursus Bouw je eigen pc van onze 
zustertitel Computer!Totaal, kun je stap voor stap zien 
hoe je een pc samenstelt, bouwt en installeert. Je vindt 
deze cursus op http://tiny.cc/bouwpc.

6 Kant-en-klaar
Een kant-en-klare computer van bijvoorbeeld Acer, Dell 
of HP is vooraf al geconfigureerd. Je maakt een keuze 
tussen de beschikbare modellen en configuraties. Het 
systeem is direct klaar voor gebruik. Een nadeel aan 
een kant-en-klaar systeem, is dat het meestal moeilijk is 
om het systeem uit te breiden door de speciale vormen 
of een tekort aan ruimte. Ook installeren fabrikanten 
vaak ongevraagde software bij het besturingssysteem. 
Op het moment van schrijven is het aantal computers 
dat Windows 10 vooraf geïnstalleerd heeft ongeveer 
gelijk aan het aantal systemen dat nog Windows 8 
geïnstalleerd heeft. Stickers als ‘Windows 10-ready’ 
kunnen verwarrend zijn, je moet dan meestal zelf nog 
upgraden naar Windows 10. Vraag aan de verkoper of 
Windows 10 al is geïnstalleerd of dat het systeem nog 
geüpgraded moet worden.

HARDWARE

7 Grafische kaart
Windows 10 komt samen met DirectX 12. Ga je een 
nieuwe pc samenstellen voor spelletjes, let er dan op 
dat de grafische kaart DirectX 12 ondersteunt. Basaal 
uitgelegd is DirectX is een set vooraf geschreven 
programmeercode die de communicatie met de 
hardware regelt. Een softwareontwikkelaar kan deze 
code aanspreken, zodat hij zich minder bezig hoeft te 
houden met de hardware van de eindgebruiker.
DirectX 12 brengt vele verbeteringen met zich mee, 
waardoor de prestatie flink toeneemt. Het zorgt voor 
een betere controle over de cpu en de gpu en DirectX 
12 kan meerdere gpu’s van verschillende fabrikanten 
aanspreken. Zo kunnen kleine taken door de gpu op 

Windows 10 Pro is 
voornamelijk bedoeld voor 
de zakelijke gebruiker

  5. Als je zelf 

een pc bouwt, 

kun je ook zelf 

bepalen welke 

hardware je 

wilt gebruiken 

om hem in 

de toekomst 

uitbreiden.

  6. Het voor-

deel aan een 

kant-en-klaar 

systeem is dat 

je uit erg mooie 

modellen kunt 

kiezen, zoals 

deze all-in-one-

pc.
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de cpu worden verwerkt en kan de losse kaart het 
zwaardere werk doen. Het is aan de softwareontwikke-
laar of hij er gebruik van maakt.
Wil je de nieuwste spellen op de hoogste kwaliteit 
spelen en in de toekomst Virtual Reality gaan gebruik-
en, dan raden we een krachtige grafische kaart aan. Het 
huidige advies luidt minimaal een NVIDIA GeForce GTX 
970 of ATI Radeon R9 290X.

8 Cpu en RAM
De processor stem je af op de taken die de pc moet uit-
voeren. Gebruik je veel programma’s tegelijkertijd of wil 
je zware spellen spelen, dan is een cpu met meerdere 
processorkernen ons advies. Werk je met behoorlijke 
Excel-sheets, speel je veel online Java- of Flash-spellet-
jes of heb je vaak veel tabbladen open in je browser, 
dan is extra geheugen ook geen overbodige luxe. Met 8 
of 16 GB kun je prima uit de voeten.
Dit jaar heeft DDR4-geheugen zijn intrede gedaan. Dit 
geheugen heeft aan aantal belangrijke verbeteringen. 
Zo is het een stuk energiezuiniger: 1,2 V tegen de 1,5 
V van DDR3. Door het lagere energieverbruik kan de 
kloksnelheid omhoog. Nieuw geheugen heeft ook een 
nieuwe processorarchitectuur nodig. De architectuur 
van Intels nieuwste Skylake-cpu’s is zo opgebouwd dat 

het met zowel DDR3 als DDR4 kan werken. Wil je in de 
toekomst de computer uitbreiden, dan is de nieuwe 
Skylake-processor daarop voorbereid. Helaas heeft 
AMD op het moment van schrijven nog geen processor 
die met DDR4-geheugen werkt. Koop je een kant-en-
klaar systeem, dan kan het voordelig zijn om voor de 
vorige generatie te kiezen.

9 Opslag
Voor de opslag van gegevens is een harde schijf prima, 
maar voor het besturingssysteem en de programma’s 
kunnen we stellen dat een harde schijf niet meer van 
deze tijd is. Bouw je zelf een pc, dan is het een logische 
keuze om voor een SSD te kiezen. Bij een kant-en-klaar 
systeem ontbreekt de SSD vaak bij de standaardcon-
figuraties. Soms wordt er gekozen voor een hybride 
schijf (vaak aangeduid als SSHD’s). Hoewel deze 
schijven ook over SSD-chips beschikken, zie je dit in 
het besturingssysteem niet terug. De schijf bepaalt zelf 
welke gegevens op de chips worden weggeschreven. 
Aangezien de prestatiewinst hiervan minimaal is, 
blijft een volledige SSD de snelste keus. De tradi-
tionele SATA-aansluiting is op dit moment de meest 
voorkomende en volstaat nog prima. De nieuwste 
moederborden en laptops beschikken ook over een 
zogeheten M.2-slot, waarmee nog hogere snelheden 
gehaald worden. M.2-SSD’s hebben niet de vorm van 
een schijf, maar lijken meer op een kleine PCI-kaart.

  8. DDR4-ge-

heugen werkt 

op dit moment 

alleen met de 

nieuwste Intel 

Skylake cpu’s.

  9. Samsungs 

SM951 M.2-SSD 

haalt een lees-

snelheid van wel 

2150 MByte/s 

en een schrijf-

snelheid van 

1500 MByte/s.

Dit jaar heeft DDR4-geheugen 
o�  cieel zijn intrede gedaan op 
de consumentenmarkt

  7. Met de 

NVIDIA GeForce 

GTX 970 en 

ATI Radeon R9 

290X kun je 

met gemak de 

nieuwste spellen 

spelen.

nieuwste spellen nieuwste spellen 

spelen.
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10 Nieuwe aansluiting
Een nieuwe computer brengt ook nieuwe aansluitingen 
met zich mee, waardoor ook sommige oude aansluitin-
gen komen te vervallen. Controleer welke randappa-
ratuur nog past op een nieuwe computer. Vaak is het 
mogelijk om oudere hardware via de nieuwe aanslu-
itingen te verbinden. Zo kun je een muis met een usb 
2.0-aansluiting prima op een usb-3.0-poort aansluiten. 
Er komt de komende jaren wel verandering in, want er 
is een nieuwe usb-aansluiting onderweg. De zogenoem-
de Type-C-aansluiting zal een aantal aansluitingen gaan 
vervangen, zoals de traditionele Type-A (de aansluiting 
in de computer), Type-B-aansluiting (de aansluiting op 
de randapparatuur zoals een smartphone of printer) 
en Intels minidisplayport-aansluiting. De usb-C-aan-
sluiting kent vele voordelen ten opzichte van de oude 
usb-aansluitingen. Zo is hij kleiner dan de traditionele 
A-aansluiting, zodat laptops niet meer gelimiteerd zijn 
tot de dikte van de usb-poort. Ook is de connector 
aan beide uiteinden hetzelfde en is hij omkeerbaar (er 
is geen onder of boven meer en de randapparatuur 
heeft dezelfde ingang). Via een verloopstukje zijn de 
oude aansluitingen nog steeds aan te sluiten op de 
Type-C-aansluiting. Daarbij zullen de meeste computers 
voorlopig worden voorzien van zowel de Type-A- als de 
Type-C-aansluiting.

11 Beeldscherm
Windows 10 kan beter omgaan met schermen met een 
hoge resolutie. Het besturingssysteem vraagt automa-
tisch of items geschaald moeten worden, zodat ze beter 
leesbaar zijn. Zo nodig kan Windows 10 tot 500 procent 
vergroot worden. Wil je een nieuw beeldscherm met 
hoge resolutie aanschaffen, dan is er wel een belangrijk 
aandachtspunt. Veel fabrikanten claimen compatibel te 

zijn met zogenoemde ‘4K-beeldschermen’. In werke-
lijkheid is dat ook zo, maar ze leveren het product 
soms met een HDMI 1.4-aansluiting. Via HDMI 1.4 kun 
je prima websites en e-mails bekijken, maar het schiet 
tekort tijdens kijken van een film of het spelen van 
een spel op deze resolutie. Een HDMI 1.4-poort kan op 
een 4K-resolutie ongeveer 24 frames per seconde en 
een kleurdiepte van 8 bit (16.7 miljoen) doorvoeren. 
HDMI 2.0 kan daarentegen 60 fps uitzenden en een 
kleurdiepte van 68.7 miljard kleuren doorvoeren, een 
waarneembaar verschil. Zorg dus dat het beeldscherm 
en de computer minimaal beschikken over een HDMI 
2.0-aansluiting.

RANDAPPARATUUR

12 Windows Hello
Microsoft wil al jaren van het onveilige wachtwoord-
systeem af. Daarom gaat Windows 10 een stapje verder 
dan een pincode, afbeeldingswachtwoord en vinger-
afdruklezers. Je kunt namelijk inloggen met je gezicht. 
Voor de nieuwe feature is wel een speciale 3D-camera 
met Intel RealSense-techniek nodig. Deze camera heeft 
een dieptesensor waarmee gezichten en objecten ge-
scand kunnen worden. Tijdens het inloggen wordt niet 
gevraagd om iets in te voeren, maar om in de camera 
te kijken. Via deze weg kan een hacker 
niet stiekem je wachtwoord zien en dat 
is volgens Microsoft een stuk veiliger. 
Op het moment van schrijven is er nog 
geen losse webcam met 
Intel RealSense-tech-
niek ver krijgbaar. 
Wel zijn er een aantal 
all-in-one-pc’s en 
notebooks die over een 
3D-camera met Intel 
RealSense-techniek 
beschikken. Welke ap-
paraten dat zijn, vind je 
op de site van Intel via 
http://tiny.cc/int3d.

  11. Koop je 

een 4K-moni-

tor, let er dan 

goed op dat 

het scherm en 

je pc over een 

HDMI 2.0-poort 

beschikken.

  12. Er ver-

schijnen steeds 
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met ingebouwde 

3D-camera.

Zorg dat je scherm en de 
computer minimaal een HDMI 
2.0-aansluiting hebben

gevraagd om iets in te voeren, maar om in de camera 
te kijken. Via deze weg kan een hacker 
niet stiekem je wachtwoord zien en dat 
is volgens Microsoft een stuk veiliger. 
Op het moment van schrijven is er nog 
geen losse webcam met 
Intel RealSense-tech-

Wel zijn er een aantal 

notebooks die over een 
3D-camera met Intel 
RealSense-techniek 
beschikken. Welke ap-
paraten dat zijn, vind je 
op de site van Intel via 
http://tiny.cc/int3d.
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13 Tablet en telefoon
Tot nu toe is Windows op mobiele apparaten nog niet 
echt geslaagd. Hopelijk kan Windows 10 het imago 
van Windows Phone/Mobile iets opkrikken. Naar 
alle verwachting is Windows 10 Mobile eind dit jaar 
nog beschikbaar. Welke apparaten precies kunnen 
upgraden naar de nieuwe mobiele versie, is nog niet 

bekend. Een selectie Lumia-smartphones waarop nu 
Windows Phone 8.1 draait, komt in ieder 

geval in aanmerking voor een up-
grade naar Windows 10 Mobile. 
Je kunt zelf meer informatie 
vinden op www.microsoft.com/
nl-nl/mobiel/windows10.

samen met de pioniers op dit gebied, zodat de techniek 
zo goed mogelijk zal werken met Windows 10. Onlangs 
kondigde Microsoft aan te zullen samen werken met 
Oculus VR en HTC. De Oculus Rift en HTC Vive zijn twee 
veelbelovende virtualreality-headsets die in het eerste 
kwartaal van 2016 zullen worden uitgebracht. Microsoft 
werkt ook aan een nieuwe gadget die nog een stuk 
verder gaat dan VR. De HoloLens, zoals Microsoft de 
bril heeft genoemd, heeft een ingebouwde computer 
die naadloos samen moet werken met Windows 10. Er 
wordt augumented reality in combinatie met hologram-
men gebruikt. Augumented reality zorgt ervoor dat de 
holografische objecten in je directe omgeving worden 
geplaatst. Plaats een gigantische televisie op je muur of 
speel Minecraft op je eettafel. De objecten kun je met 
je handen verplaatsen of aanpassen. Microsoft heeft 
zich met Windows 10 goed voorbereid op de toekomst 
en goed geluisterd naar de gebruiker. Nu nog een 
geschikte pc vinden! 

  13.  De Acer 

Jade Primo is 

een pocket-pc/

smartphone 

met een vol-

ledige versie van 

Windows 10.

  14. Met 

Windows 10 

kun je Xbox 

One-spellen 

streamen van 

de Xbox One 

naar je pc en ze 

zo ook spelen.

  15. Met de 

HoloLens tover 

je de woonka-

mer om tot een 

speelparadijs.

14 Stream Xbox One
Je hebt niet altijd een dure videokaart nodig om de 
nieuwste games op je pc te spelen. Als je een Xbox 
One bezit, kun je deze spellen ook naar je Windows 
10-apparaat streamen. De controller van de Xbox One 
sluit je simpelweg via usb aan op je computer en je 
kunt aan de slag. Heb je al een Xbox One en een pc 
met Windows 10, dan kun je de feature gemakkelijk 
activeren. Ga naar Instellingen op je Xbox en selecteer 
Voorkeuren. Schakel de optie Streamen van game 
naar andere apparaten toestaan (bèta) in en kies 
Vanaf elk SmartGlass-apparaat of Alleen profie-
len die zijn aangemeld op deze Xbox. Sluit de Xbox 
One-controller aan op de pc en start de Xbox-app op je 
Windows 10-computer (verwar hem niet met Xbox One 
SmartGlass). Selecteer Maak verbinding en klik op de 
naam van de Xbox. Om een spel te streamen, klik je 
op Verbonden en Streamen. Het kan zijn dat je eerst 
moet inloggen op de Xbox One voordat je de stream 
kunt starten. De kwaliteit van het beeld kun je rechts-
boven in het venster aanpassen.

15 Augmented reality
Virtual reality, augmented reality en holografie staan op 
het punt op de markt te verschijnen. Microsoft werkt 

bekend. Een selectie Lumia-smartphones waarop nu 
Windows Phone 8.1 draait, komt in ieder 

geval in aanmerking voor een up-
grade naar Windows 10 Mobile. 
Je kunt zelf meer informatie 
vinden op www.microsoft.com/
nl-nl/mobiel/windows10.
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Eind juli is Windows 10 
verschenen. En hoewel de 
installatie en de werking 
van deze nieuwe versie bij 
veel mensen weinig tot geen 
problemen opleverde, ontvingen 
we op de redactie van PCM 
nog aardig wat vragen van 
lezers die tegen bepaalde 
zaken aanliepen. Tijd voor een 
overzicht van de meest gestelde 
vragen en de antwoorden.
M A R K  G A M B L E

  Zo pas je de tegels aan in het 

startmenu van Windows 10.

Kan ik de grotere tegels van 
het startmenu kleiner maken?
Dat kan: als je er met de rechtermuisknop op 
klikt, kun je kiezen uit een aantal formaten: 
klein, normaal, breed en groot. Niet alle opties 
zijn voor elke tegel beschikbaar. Dat is vooral het 
geval bij de tegels die niet interactief zijn (live), 
daar kun je dan alleen maar kiezen uit klein en 
groot.

???????Vraag en antwoord
WINDOWS 10
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WINDOWS 10
Meest gestelde vragen

  Met de tabletmodus van Windows 10 kun je de interface aanpassen voor een tablet of hybride laptop.

  In de bibliotheek van de Windows Store kun je 

zien welke apps je hebt. Als ze nog niet zijn geïnstal-

leerd, kun je ze downloaden via het downloadpicto-

gram aan de rechterkant. 

Mijn laptop heeft een aanraakscherm, 
maar in Windows 10 lijken alle items 
juist weer kleiner geworden. Hoe krijg 
ik het uiterlijk van Windows 8 terug?
Tijdens de installatie van Windows 10 wordt aan 
de hand van je hardware gecheckt welk type 
computer je gebruikt, bijvoorbeeld of je een aan-
raakscherm hebt. In Windows 10 kun je echter 
kiezen uit een tabletmodus en desktopmodus. 
Rechts onderin de taakbalk vind je het pictogram 
met het tekstballonnetje, waar ook de Windows-
meldingen worden weergegeven. Als je daarop 
klikt, heb je onderin de keuze uit een aantal 
opties, waaronder de tabletmodus. Klik op het 
item Tabletmodus en je ziet dat de Windows-
interface deels wordt gewijzigd. Druk of tik je 
op de startknop, dan zie je in deze modus ook 
weer dat de bekende tegels uit Windows 8.1 zijn 
teruggekeerd.
Heb je een hybride laptop die je in een handom-
draai kunt gebruiken als tablet? Dan zal Windows 
10 automatisch in de juiste modus springen 
zodra je de hybrid als tablet gebruikt.

Kan ik de tegels uit het startmenu van 
Windows 10 ook verwijderen?
Net als dat je het formaat van de tegels in het 
startmenu kunt wijzigen, kun je ze ook geheel 
verwijderen. Daarvoor klik je met de rechter-
muisknop op de tegel die je wilt verwijderen, 
en kies je voor Van Start losmaken. Nieuw in 
Windows 10 is verder ook dat je iedere stan-
daard bureaubladapplicatie en de apps direct 
kunt verwijderen van je computer, zonder dat 
je daarvoor eerst naar het Configuratiescherm 
hoeft te gaan. Klik daartoe met de rechter-
muisknop op het programma in het startmenu 
dat je wilt verwijderen en kies voor Installatie 
ongedaan maken. Let wel: in het geval van een 
gewone applicatie kom je alsnog terecht in het 
onderdeel Programma’s toevoegen of verwij-
deren, het is niet zo dat de uninstall-procedure 
direct vanuit het startmenu wordt gestart. Bij de 
Windows-apps is dat wel het geval, die worden 
direct gedeïnstalleerd als je kiest voor Installatie 
ongedaan maken.

Hoe weet ik wanneer ik een 
zogenoemde Universal-app heb 
op Windows 10?
Universal-apps zijn apps die zowel op Windows 
10, Windows 10 Phone en tablets draaien. Dat 
betekent dat de interface van die apps er op al 

die apparaten hetzelfde uitziet. In de Windows 
Store kun je deze apps downloaden. Als je onder 
de desktopversie van Windows 10 een app 
bekijkt, kun je echter niet direct zien of die app 
ook beschikbaar is voor Windows 10 Phone, dat 
weet je pas op het moment dat je gaat kijken 
in de Store op het apparaat waar je de app op 
wilt installeren. Voor de tablet- en desktopversie 
van Windows 10 maakt dat niet zoveel uit, want 
dergelijke Universal-apps zullen voor die twee 
apparaten altijd beschikbaar zijn, tenzij er hard-
warebeperkingen zijn opgelegd. In Windows 10 
is een 30-tal Universal-apps opgenomen, via de 
Store kun je er nog veel meer downloaden.

Hoe zorg ik ervoor dat ik de apps op 
mijn Windows 10-telefoon ook op 
mijn computer kan gebruiken?
Als je op een Windows 10-apparaat de syn-
chronisatie hebt aangezet en je op een andere 
computer of telefoon met hetzelfde account 
aanmeldt, worden instellingen als kleuren, 
bureaubladachtergronden en thema’s overgezet. 
Dat geldt echter niet voor apps: een app die je 
op je smartphone hebt geïnstalleerd, komt niet 
automatisch op je Windows 10-computer. Wel 
krijg je alle apps die je op andere apparaten hebt 

geïnstalleerd, te zien in een overzicht wanneer 
je je aanmeldt bij de Windows Store. Vanuit daar 
kun je je apps (ook de betaalde) direct down-
loaden en installeren op je pc, en andersom. 
De aangekochte en geïnstalleerde apps vind je 
onder het item Mijn bibliotheek in de Windows 
Store.
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WINDOWS 10
Meest gestelde vragen

Hoe kun je het best een schone 
Windows 10-installatie uitvoeren?
Hoewel Microsoft al in een heel vroeg stadium 
heeft gezegd dat het mogelijk is om een schone 
installatie van Windows 10 uit te voeren wanneer 
je computer is voorzien van Windows 7 of 8, is 
het in de praktijk een wat lastiger verhaal. Het 
grootste probleem is namelijk dat je computer 
(en de hardwarecombinatie daarvan) al bij Micro-
soft moet zijn geregistreerd door middel van een 
geactiveerd systeem. Dat gebeurt alleen maar als 
je je computer direct bijwerkt vanaf Windows 7 
of 8.1. Dat moet je dus eerst doen. Nadat je dat 
hebt gedaan, kun je via de Windows 10 Media 
Creation Tool (windows.microsoft.com/nl-nl/
windows-10/media-creation-tool-install) een 
bootable usb-stick of dvd maken, en vervolgens 
een schone installatie van Windows 10 uitvoeren. 
Omdat de hardwareconfiguratie van je computer 
al bekend is, hoef je tijdens de schone instal-
latie van Windows 10 geen installatiecode op 
te geven. Tijdens de installatie kies je dan voor 
‘deze stap overslaan’. Is Windows 10 eenmaal ge-
installeerd? Controleer dan of hij ook geactiveerd 
is. Dat doe je via Instellingen, Bijwerken en 
beveiliging en vervolgens Activeren. Als daar 
staat dat Windows 10 is geactiveerd, hoef je niets 
te doen. Staat er een knop met Activeren, klik 
daar dan op om Windows 10 alsnog te activeren. 

In kan geen items zoeken 
vanuit het startmenu
In Windows 10 kun je direct zoeken naar be-
standen, mappen en programma’s, door direct 
de juiste zoekterm in te typen nadat je op de  
Windowstoets op het toetsenbord hebt gedrukt. 
De resultaten die in het startmenu worden weer-
gegeven, zijn echter afhankelijk van de Windows- 
zoekindex. Vooral wanneer je Windows 10 net 
hebt geïnstalleerd, kan het even duren voordat 
de resultaten worden weergegeven, omdat de 
gegevens nog moeten worden geïndexeerd. 
Je krijgt dan de melding Zoekfunctie voorbe-
reiden te zien. Op de achtergrond wordt de 
Windows-index echter constant bijgewerkt. De 
status van de indexservice kun je zelf ook contro-
leren. Ga naar Configuratiescherm en kies voor 
Indexeringsopties. Daar kun je vervolgens zien 
of de service draait en welke locaties er worden 
geïndexeerd (standaard is dat namelijk niet de 
hele computer, maar bepaalde mappen). Wil je 
bijvoorbeeld meer mappen laten indexeren, dan 
kies je voor Wijzigen en voeg je nieuwe map-

pen toe aan de zoekindex. Het wijzigen van de 
zoekfunctie heeft overigens ook invloed op het 
zoeken in de zoekbalk in de Windows Verkenner.

Na de update naar Windows 10 
vanaf Windows 8 zijn alle lettertypes 
en schermen groter geworden. 
Hoe krijg ik dat weer terug?
Als je een directe upgrade uitvoert vanaf 
Windows 7 of 8, en je maakt gebruik van een 
scherm met hoge resolutie, dan zet Microsoft 
alle lettertype-instellingen op 125 procent. Voor 
veel gebruikers betekent dit dus dat er minder 
ruimte op het scherm overblijft. Die instellingen 
zet je als volgt terug: ga naar Configuratie-
scherm en kies voor Beelscherm. In de lopende 
tekst zie je een link genaamd Aangepast scha-
lingsniveau instellen staan. Als je daarop klikt, 
kun je het schalingsniveau aanpassen. Na de 
wijzigingen moet je je wel even afmelden en 
opnieuw aanmelden.

 Vooral vlak na de installatie van Windows 10 kan het 

even duren voordat de resultaten worden getoond.

 Het schalingsniveau van Windows 10 zit wat 

verstopt.
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WINDOWS 10 
Meest gestelde vragen

Ik had Windows 7 Home Premium  
en krijg daardoor Windows 10 Home. 
Ik wil echter de Professional-versie, 
hoe krijg ik die?
In de basis zijn er maar twee versies van Win-
dows 10 beschikbaar: Home en Professional. 
Daarnaast zijn er aparte versies voor het onder-
wijs en het bedrijfsleven (Education en Enter-
prise). Windows 7-gebruikers die Home Premium 
hadden, krijgen Windows 10 Home, Professi-
onal- en Ultimate-gebruikers krijgen Windows 
10 Professional. Als je Windows 10 Home hebt 
gekregen, dan kun je upgraden naar Windows 
10 Professional, maar dat is niet gratis: het kost 
€ 159,-. Als je wilt upgraden naar Windows 10 
Professional, dan kan dat overigens direct vanuit 
je huidige Windows-versie. Ga naar Instellingen 
en kies voor Bijwerken en beveiliging. Ga naar 
het onderdeel Activering. Als je een nieuwe 
productcode hebt voor Windows 10 Professional, 
dan kun je die invoeren via de knop Productcode 
wijzigen. Moet je Windows 10 Professional nog 
kopen, dan klik je op de knop Ga naar Store, 
waar je vervolgens de aankoopprocedure volgt. 
Na de betaling wordt Windows 10 automatisch 
geüpgraded naar Windows 10 Professional.

Ik heb Windows Vista, kom ik ook in 
aanmerking voor de gratis upgrade 
naar Windows 10?
Nee, alleen gebruikers van Windows 7, 8 of 
8.1 krijgen de mogelijkheid om gratis te upgra-
den naar Windows 10. Heb je Windows XP of 
Windows Vista, dan is de enige manier om aan 
Windows 10 te komen, het aan te schaffen. Er 
bestaan voor Vista en XP ook geen goedkopere 
upgradeversies. Er zijn downloadversies en 
fysieke versies van Windows 10 beschikbaar: ze 
kosten beide even veel. Windows 10 Home kost 
€ 135,- en Windows 10 Professional € 279,-.

Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk 
upgraden naar Windows 10 als ik XP 
gebruik?
De meest goedkope mogelijkheid zou zijn om 
Windows 7 Home Premium aan te schaffen voor 
€ 99,- (standaardprijs), maar we zijn op inter-
net al webwinkels tegengekomen die nog veel 
goedkoper zijn. Of die betrouwbaar zijn durven 
we niet te zeggen. Nadat je dus de goedkopere 

versie van Windows 7 hebt geïnstalleerd, kun je 
vervolgens gratis updaten naar Windows 10. Zo 
bespaar je dan uiteindelijk toch nog zo’n 60 euro 
of meer…

Hoe kan ik restricties opleggen aan 
mijn kind omtrent het gebruik van de 
computer of het bezoek aan web-
sites?
In Windows 8 en 8.1 was al een functie aanwezig 
om beperkte accounts aan te maken, die kunnen 
worden gecontroleerd door een volwassene. Op 
die manier kan een ouder bijvoorbeeld beperkin-
gen omtrent websitebezoek en computergebruik 
opleggen. In Windows 10 is deze functionaliteit 
verder uitgebouwd. De eerste stap is het aanma-
ken van een apart account voor een gezinslid. 
Ga in Windows 10 naar Instellingen en kies voor 
Accounts. Vervolgens ga je naar Familie en 
andere gebruikers en klik je op Een familielid 
toevoegen. Geef een naam op en een bestaand 
e-mailadres (een nieuwe aanmaken is ook mo-
gelijk, maar een e-mail is verplicht). De nieuwe 
gebruiker kan zich vervolgens met het account 
aanmelden bij Windows 10. Is de aanmelding 
voltooid, dan kun je via de site account.micro-
soft.com/familiy beperkingen instellen voor het 
aangemaakte account. Je kunt dan onder meer 
opgeven welke sites wel of juist niet bezocht 
mogen worden, hoe lang een kind een apparaat 
mag gebruiken en kun je wekelijks automatisch 
rapporten ontvangen van de activiteiten van het 
ingelogde account. In een volgend nummer van 
PCM gaan we verder in op deze functionaliteit.

 Vanuit hier kun je je bestaande Windows 10 

upgraden naar een andere versie.

 Wie goed zoekt kan al voor een paar tientjes 

Windows 7 kopen, waardoor upgraden naar Win-

dows 10 je uiteindelijk veel geld kan besparen.

 Voor een account van een kind kun je beperkin-

gen opleggen omtrent het internet- en computer-

gebruik, aankopen van apps en de leeftijdsgren-

zen voor games instellen.
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SPECIAL
Basiscursus: baas over Windows 10

We schreven het al eerder: Windows 10 
is het laatste losse besturingssysteem 
dat Microsoft ooit uitbrengt. Het Ameri-

kaanse softwarebedrijf wil nieuwe functies via updates 
uitbrengen in plaats van daarmee te wachten tot 
een nieuwe editie van Windows. Versie 10 moet dus 
wel goed zijn! Aangezien er geen nieuwe versie meer 
op stapel staat, kan Microsoft zich geen valse start 
veroorloven. Gelukkig is er geen reden tot zorgen, 
want de nieuwste editie is een verademing na het 
ietwat teleurstellende Windows 8.1. Nieuwe functies 
als Cortana, het Actiecentrum en het gebruik van 
virtuele bureaubladen springen direct in het oog. 
Daarnaast is het startmenu terug van weggeweest, 
waarbij invloeden uit de Metro-interface van Windows 
8.1 nog duidelijk aanwezig zijn. Diverse programma’s 
zijn verder behoorlijk opgepimpt. Zo heeft Internet 
Explorer plaatsgemaakt voor de nieuwe browser Edge 

en is OneDrive overal zeer prominent aanwezig. Be-
nieuwd naar hoe de nieuwste functies en programma’s 
van Windows 10 werken? In deze basiscursus doen we 
alles uit de doeken én richten we Windows 10 in naar 
jouw smaak.

1 Microsoft-account
Zodra je voor de eerste keer met Windows 10 aan de 
slag gaat, vraagt het besturingssysteem om in te log-
gen met een Microsoft-account. Wanneer je onbeperkt 
toegang wilt tot álle functies, is het verstandig om het 
e-mailadres en bijbehorende wachtwoord in te vullen. 
Je gebruikt hiervoor een Hotmail-, Live-, MSN,- of Out-
look-account. Als je nog geen Microsoft-account hebt, 

 Je koppelt 

een Microsoft-

account 

gemakkelijk aan 

Windows 10.

Windows 10 heeft het beste van Windows 
7 en 8.1 in zich verenigd. Bovendien zijn er 
talloze vernieuwingen. Zo is er eindelijk een 
fatsoenlijk alternatief voor het eeuwen oude 
configuratiescherm en het startmenu is nu 
flexibeler dan ooit. Maar ‘nieuw’ is vaak ook wat 
onwennig, dus in deze basiscursus laten we zien 
hoe je Windows 10 naar jouw smaak inricht en 
afstelt. Immers: jij bent de baas!
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

Instellingen die je zeker móet kennen

BAAS OVER 
WINDOWS 10
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maak je die eventueel gratis aan. Je kunt er ook voor 
kiezen om een lokaal account te gebruiken. De moge-
lijkheden zijn dan wel beperkter. Zo ontbreken er syn-
chronisatiefuncties in de nieuwe browser Edge. Verder 
kun je moeilijker bestanden opslaan bij de online 
opslagdienst OneDrive en geen aankopen doen in de 
Store. Wanneer je uit privacyoverwegingen twijfelt om 
je Microsoft-account op te geven, kun je dat altijd later 
nog wel doen. Ga hiervoor naar Start / Instellingen 
/ Accounts. Klik op het onderdeel In plaats daarvan 
aanmelden met een Microsoft-account.

2 Flexibel startmenu
In Windows 10 is de startknop weer teruggekeerd. 
Dat betekent echter niet dat Microsoft volledig afstapt 
van de Metro-interface. De kleurrijke tegels zijn nu 
namelijk onderdeel van het startmenu. Fijn is dat je dit 
menu naar eigen wens aanpast. Klik maar eens met de 
rechtermuisknop op een tegel. Je hebt hier de moge-
lijkheid om het formaat te wijzigen. Verder geef je het 
programma een ander plekje in het menu door de 
tegel te verslepen. Leuk is bovendien dat je de tegels 
eenvoudig indeelt in groepen en hier een naam aan 
koppelt. Op die manier groepeer je bijvoorbeeld alle 
Office-software en mediaprogramma’s. Is er te weinig 
ruimte in het menu? Geen probleem, want je vergroot 

 In het 

vernieuwde 

startmenu kun 

je eenvoudig om 

programma’s 

groeperen.

Cortana
Cortana is de 
slimme assistent 
van Windows 10. 
Je opent deze 
functie door 
linksonder op 
het vergrootglas 
te klikken. Via 
een trefwoord 
zoek je recht-
streeks in apps, bestanden en instellingen. Verder 
kun je er ook je eigen documenten mee doorzoeken. 
Na het typen van een trefwoord klik je in dat geval 
onderaan op Zoeken in mijn spullen. Helaas is het 
gebruik van Cortana in de Nederlandse editie van 
Windows 10 nog beperkt. Zo werkt de spraakfunctie 
niet en is het niet mogelijk om automatisch aan-
vullende informatie te verzamelen vanaf internet. 
Overigens werkt Microsoft wel aan een Nederlandse 
versie, dus op termijn kun je Cortana in volle glorie 
gebruiken. Wanneer je geen problemen hebt met de 
Engelse taal, zet je de regio en taal van de pc op Ver-
enigd Koninkrijk of Verenigde Staten. In dat geval is 
Cortana direct beschikbaar!

 De Neder-

landse versie 

van Cortana is 

jammer genoeg 

nog niet af.

SPECIAL
Basiscursus: baas over Windows 10

038-043_C!T Windows 10 - Baas over Windows 10.indd   37 28/09/15   16:38



SPECIAL
Basiscursus: baas over Windows 10

38 W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

eenvoudig het venster door de randen te verslepen. 
Als je erg gehecht bent geraakt aan de Metro-interface 
van Windows 8.1, schakel je over naar de tabletmodus. 
Een voorwaarde is wel dat je een apparaat gebruikt 
met een aanraakscherm. Ga in menu Start naar 
Instellingen / Systeem en kies Tabletmodus. Activeer 
vervolgens de schakelaar. Ook apparaten zonder 
aanraakscherm kunnen menu Start op volledig scherm 
weergeven. Navigeer hiervoor naar Start / Instellin-
gen / Persoonlijke instellingen / Start. Zet de schake-
laar achter Start op volledig scherm weergeven aan. 

3 Persoonlijk tintje
Net als bij eerdere Windows-versies geef je versie 10 
eenvoudig een andere uitstraling. Klik ergens op het 
bureaublad met de rechtermuisknop en kies voor 
Aan persoonlijke voorkeur aanpassen. Als eerste 
pas je de achtergrond naar eigen wens aan. Je kunt 
kiezen voor een standaardafbeelding, maar je kunt ook 
een eigen foto instellen. In dat laatste geval klik je op 
Bladeren, waarna je de fotomap opzoekt. Nadat je een 
keuze hebt gemaakt, kies je voor Kleuren. In dit menu 
selecteer je een accentkleur. Hiermee wijzig je gelijk het 
uiterlijk van tegels in het startmenu en overige accent-
en binnen Windows 10. Bepaal verder of je deze kleur 
ook in de taakbalk, het startmenu en het Actiecentrum 
wilt weergeven. Via het onderdeel Vergrendelings-
scherm stel je eventueel een andere achtergrond voor 
dit venster in. Verder bepaal je welke apps bereikbaar 
zijn terwijl je bent afgemeld. Je hebt hier onder meer 
keuze tussen Weer, Mail, Store en Agenda.

4 Actiecentrum
Aan de rechterkant van Windows 10 bevindt zich 
het Actiecentrum. Je roept dit onderdeel op door 

rechtsonder op het spraakballonnetje te klikken of 
vanaf de rand te vegen. In dit deelvenster zie je een 
overzicht van systeemberichten, tips en andere rele-
vante meldingen, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe 
update klaarstaat. Verder vind je hier ook nieuwe 
notificaties van allerlei apps. Door op een melding te 
klikken, voer je zo nodig rechtstreeks een actie uit. 
Bovendien heb je rechtstreeks toegang tot je favoriete 
instellingen. Je kunt bijvoorbeeld een VPN-server instel-
len of draadloze apparaten aansluiten. Het voordeel 
hiervan is dat je niet eindeloos hoeft te zoeken binnen 
de instellingen om de gewenste opties te vinden. Je 
bepaalt zelf welke favoriete instellingen je binnen 
het Actiecentrum wilt tonen. Navigeer naar Start / 
Instellingen / Systeem / Meldingen en acties en 
geef onder Snelle acties aan welke instellingen je het 
meest gebruikt. Onderaan zie je welke apps meldingen 
weergeven in het Actiecentrum. Onbelangrijke notifi-
caties schakel je desgewenst uit.

 Geef aan 

welke apps 

rechtstreeks 

toegankelijk zijn 

vanuit het aan-

meldvenster.

Cortana
Cortana is de slimme assistent van Windows 10. Je opent deze func-
tie door linksonder op het vergrootglas te klikken. Via een trefwoord 
zoek je rechtstreeks in apps, bestanden en instellingen. Verder 
kun je er ook je eigen documenten mee doorzoeken. Na het typen 
van een trefwoord klik je in dat geval onderaan op Zoeken in mijn 
spullen. Helaas is het 
gebruik van Cortana 
in de Nederlandse 
editie van Windows 
10 nog beperkt. Zo 
werkt de spraakfunc-
tie niet en is het niet 
mogelijk om auto-
matisch aanvullende 
informatie te verza-
melen vanaf internet. 
Overigens werkt 
Microsoft wel aan een 
Nederlandse versie, 
dus op termijn kun je 
Cortana in volle glorie 
gebruiken. Wanneer 
je geen problemen 
hebt met de Engelse 
taal, zet je de regio 
en taal van de pc op 
Verenigd Koninkrijk of 
Verenigde Staten. In 
dat geval is Cortana 
direct beschikbaar!

Als een softwarepakket onder Windows 10 

niet functioneert doe je een beroep op de 

compatibiliteitsmodus.

038-043_C!T Windows 10 - Baas over Windows 10.indd   38 28/09/15   16:38



SPECIAL
Basiscursus: baas over Windows 10

39W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

5 Virtuele bureaubladen
Heb je verschillende programma’s met grote vensters 
openstaan? Dan kun je die openstaande programma’s 
groeperen in een soort virtuele bureaubladen. Bovend-
ien scheid je op die manier gemakkelijk privégebruik en 
zakelijk gebruik van de computer. Klik in de taakbalk op 
het Taakweergave-pictogram of druk op Win+Tab. Van 
alle openstaande vensters verschijnt er een miniatuur. 
Rechtsonder in het scherm kies je voor Nieuw bureau-
blad. Je krijgt nu gelegenheid om Bureaublad 2 te 
openen. Fijn is dat je met een schone lei begint, want je 
richt het bureaublad naar eigen wens in. Het aantal bu-
reaubladen dat je kunt openen is overigens onbeperkt. 
Om vlot tussen meerdere werkomgevingen te switchen, 
gebruik je de sneltoets Windows-toets+Ctrl+PijltjeLinks 
(of PijltjeRechts). Verder open je met de toetscombinatie 
Windows-toets+Ctrl+D vliegensvlug een nieuw bureau-
blad. Via Windows-toets+Ctrl+F4 sluit je een bureaublad.

Het nadeel van deze virtuele bureaubladen is wel dat 
zodra je je pc afsluit, de programma’s natuurlijk ook 
sluiten en de groepering verdwijnt. De enige truc om 
dat te voorkomen is om de slaapstand van Windows te 
gebruiken.

6 Edge
Microsoft heeft onder de naam Edge een gloednieuwe 
browser geïntroduceerd. Je opent dit programma via 
Start / Alle apps / Microsoft Edge. Vergeleken met In-

ternet Explorer oogt de nieuwe browser een stuk frisser 
en slanker. De menu’s hebben minder om het lijf, waar-
door alle opties snel bereikbaar zijn. Verder bevat Edge 
handige functies. Zodra je bovenaan op het pictogram 

 In tegenstel-

ling tot eerdere 

versies onder-

steunt Windows 

10 eindelijk 

het gebruik 

van meerdere 

bureaubladen.

 In Microsofts 

nieuwste 

browser bewaar 

je eenvoudig 

knipsels van 

webpagina’s.

 Dankzij 

de nieuwe 

leesweergave 

van Edge lees je 

online artikelen 

van bijvoorbeeld 

De Telegraaf 

in een rustige 

omgeving.
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Een webnotitie maken (potlood en schrijfblokje) klikt, 
leg je eenvoudig een aantekening vast. Met het schaart-
je sla je vlot knipsels op van een website. Via het spraak-
ballonnetje typ je zo nodig zelf een notitie. Je gebruikt 
de overige gereedschappen om met pen te schrijven 
of iets te markeren. Klik op het pictogram Webnotitie 
opslaan om de aantekening te bewaren. Een ander 
nieuwigheidje van Edge is de leesweergave. Zoek maar 
eens een online artikel op en druk op Ctrl+Shift+R. De 
browser drukt afbeeldingen, video’s, advertenties en 
andere overbodige franje naar de achtergrond en laat 
alleen de tekst van het artikel zien. Hierdoor raak je 
minder snel afgeleid. Je past zo nodig de lettergrootte 
aan. Klik rechtsboven op het pictogram Meer acties 
(drie puntjes) en kies voor Instellingen. Bij Tekengroot-
te van leesweergave selecteer je een ander formaat. 
Bij Stijl van leesweergave is het daarnaast mogelijk om 
de kleurstelling lichter of donkerder te zetten. Overigens 
open je webpagina’s ook nog probleemloos in Internet 
Explorer 11. Klik hiervoor achtereenvolgens op Meer 
acties en Met Internet Explorer openen. 

7 Favorieten importeren
Zodra je Edge als standaardbrowser wilt gebruiken, 
doe je er verstandig aan om favorieten uit andere 
browsers te importeren. Op die manier hoef je niet 
alles opnieuw in te stellen. Ga naar Meer acties / 
Instellingen en kies voor Favorieten importeren 

vanuit een andere browser. Houd er rekening mee 
dat Edge alleen favorieten van Internet Explorer en 
Chrome overzet. Maak een keuze en bevestig ten 
slotte met Importeren. Klik bovenaan op het picto-
gram Hub (drie horizontale streepjes) om favoriete 
webpagina’s te openen. Via Meer acties / Instel-
lingen zet je eventueel de schakelaar aan onder 
Werkbalk Favorieten weergeven.

8 Mail
Microsoft levert onder de naam Mail een e-mailclient 
mee. Als je voor het aanmelden bij Windows 10 een 
Microsoft-account gebruikt, dan ontvang je inkomende 
berichten automatisch in deze app. Uiteraard staat het 
je ook vrij om andere e-mailaccounts te integreren. 
Ga naar Start / Alle apps / Mail om het programma 
te openen. Wellicht kom je nu in het postvak van het 
MSN-, Hotmail-, Live- of Outlook-account terecht. Als 
je een ander e-mailaccount wilt toevoegen aan Mail, 
dan klik je onderaan op het pictogram Overschakelen 
naar instellingen (tandwieltje). Kies achtereenvolgens 
voor Accounts en Account toevoegen. Je kunt hier 
bijvoorbeeld je Gmail- of iCloud-account instellen. Verd-
er ondersteunt Mail ook het gebruik van een POP3- of 
IMAP-mailserver van je internetprovider. Maak een 
keuze en vul het e-mailadres en wachtwoord in. Binnen 
de gebruikersomgeving van Mail klik je op Accounts 
om tussen meerdere postvakken te schakelen.

9 Configuratiescherm 2.0
Microsoft is er eindelijk in geslaagd om de meeste 
instellingen van het klassieke configuratiescherm over 
te zetten naar een nieuwe gebruikersomgeving. Klik 
maar eens op Start en Instellingen. Er verschijnen 
negen categorieën in beeld waarvan je de opties 
naar eigen inzicht aanpast. Via Systeem en Apps 
en onderdelen kun je bijvoorbeeld programma’s 
verwijderen. Verder stel je onder meer de meldingen, 
het energieschema en de aangesloten apparaten 
naar eigen wens in. In het nieuwe instellingenmenu 
zijn er bovendien extra opties aanwezig die niet in het 
configuratiescherm zitten. Voor enkele zaken doe je 
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trouwens nog wel een beroep op het oude vertrou-
wde configuratiescherm, bijvoorbeeld wanneer je een 
systeemkopie wilt maken of extra energie-instellingen 
van apparaten wilt opvragen.

10 OneDrive
OneDrive is de online opslagdienst van Microsoft 
en speelt in Windows 10 een zeer belangrijke rol. 
Zo bewaar je vanuit Windows Verkenner eenvoud-
ig bestanden in de cloud, waardoor je de data 
automatisch met andere computers en mobiele 
apparaten synchroniseert. Verder hebben veel apps 
OneDrive-ondersteuning ingebouwd, zoals Foto’s, 
Camera, Nieuws, OneNote en Groove Muziek voor 
het delen van gegevens met de cloud. Hierdoor heb 
je op ieder Windows-apparaat de beschikking over 
dezelfde informatie. Is jouw pc nog niet bij OneDrive 
aangemeld? Ga naar Start / Alle apps / OneDrive. 
Via Aan de slag vul je het juiste e-mailadres en wacht-
woord in. In de volgende stap wijzig je desgewenst 
de OneDrive-map. Bepaal welke bestanden je wilt 
synchroniseren en kies voor Volgende en Gereed. In 
het systeemvak is er nu een OneDrive-pictogram bes-
chikbaar. Hier vraag je de status op van de online ops-
lagdienst. Microsoft heeft mobiele apps van OneDrive 
ontwikkeld voor iOS, Android en natuurlijk Windows 

Phone. Handig wanneer je persoonlijke documenten 
en foto’s ook onderweg mee wilt nemen. 

Updaten
Net zoals bij ieder besturingssysteem is het 
ook bij Windows 10 belangrijk dat je altijd de 
nieuwste updates binnenhaalt. Navigeer naar 
Start / Instellingen / Bijwerken en beveiliging / 
Geavanceerde opties om hiervan de instellingen 
te bekijken. Standaard downloadt Windows 10 
automatisch de nieuwste updates. Hierbij voert 
het besturingssysteem bij inactiviteit van het 
systeem op eigen houtje een herstart uit om de 
updates te installeren. Wens je wat meer con-
trole? Selecteer in dat geval de optie Melding om 
automatisch opstarten te plannen. Je geeft dan 
zelf aan op welk moment een herstart het beste 
uitkomt om het besturingssysteem bij te werken. 
Bekijk verder de mogelijkheden onder Kiezen op 
welke manier updates worden geleverd. Hierbij 
heb je de mogelijkheid om de data bij computers 
van andere gebruikers op te halen (via peer-to-
peer-technologie). Dit gaat vlotter dan wanneer 
je alle bestanden downloadt vanaf de Microsoft-
server. Maak een keuze en sluit het menu af.
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STARTMENU

1 Opruimen
Vind je al die live-tegels in het startmenu van Win-
dows eerder verwarrend dan overzichtelijk, dan kun 

  1. Tegels lat-

en zich makkelijk 

verwijderen van 

(en weer terug-

plaatsen in) het 

startmenu.

Windows 10 is al enige tijd o�  cieel beschikbaar 
en er is veel om van te houden. Toch kunnen we 
ons best wel voorstellen dat je bijvoorbeeld een 
ander aanmeldscherm, bureaublad of startmenu 
verkiest. Met deze tips, trucs en tools geef je 
Windows een grondige facelift.
I G N A C E  D E  G R O OT

Facelift voor Windows 10

EEN ANDER 
GEZICHT

je ze eenvoudigweg weghalen. Het volstaat zo’n tegel 
met de rechtermuisknop aan te klikken en Van Start 
losmaken te selecteren. Heb je per ongeluk de 
verkeerde tegel verwijderd, dan kun je hem met 
hetzelfde gemak weer terugplaatsen: open het start-
menu (via de Windows-toets), klik de betreffende app 
met de rechtermuisknop aan en kies Aan Start 
vastmaken. Hier is ook de optie Aan taakbalk 
vastmaken beschikbaar. Via een eenvoudige sleep-
beweging verplaats je de tegel naar de gewenste 
locatie binnen je startmenu. Op deze manier kun je 
het startmenu helemaal personaliseren.

2 Groter en fraaier
Kon jij het schermvullende startscherm van Windows 
8 wél waarderen? Geen nood: klik in het Windows-
systeemvak (dit vind je helemaal onderaan rechts) het 
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pictogram van het Actiecentrum aan en klik op de 
knop Tabletmodus. Overigens kun je dat ook langs 
een andere weg doen: open het startmenu en kies 
Instellingen / Persoonlijke instellingen. Ga naar 
de rubriek Start en activeer de schakeloptie Start 
op volledig scherm weergeven. En nu je toch 
in dit menu bent beland … je vindt hier eveneens 
de optie Kiezen welke mappen in Start worden 
weergegeven. Via een eenvoudige schakelknop 
haal je bijvoorbeeld mappen als Documenten, 
Downloads, Muziek, Afbeeldingen, Persoonlijke 
map en Netwerk terug. En wil je eigenlijk een 
andere kleur voor je startmenu en voor de taakbalk 
en het actiecentrum? Open dan de rubriek Kleur, 
duid de gewenste kleur aan en activeer de optie 
Kleur op de taakbalk, in Startmenu en Actiecen-
trum weergeven.

3 Structuur startmenu
In Windows 10 zitten alle geïnstalleerde apps en 
programma’s verenigd onder één enkele knop: 
Alle apps. Windows 10 regelt de opbouw van dit 
menu weliswaar vanuit een interne database, maar 
dat neemt niet weg dat je zelf een en ander kunt 
bijsturen. In Windows 7 ging dat nog heel ge-
makkelijk (rechtsklik in het startmenu op het item 
Alle programma’s en kies vervolgens Openen of 
Alle gebruikers), in Windows 10 gaat het met een 
kleine omweg. Druk Windows-toets+R in en voer 
het commando %appdata%\Microsoft\Windows\

Start Menu\Programs uit (voor een overzicht van de 
programma’s in je eigen startmenu) of C:\Program-
Data\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs 
(voor een overzicht van de programma’s die alle 
gebruikers in hun startmenu zien). Je belandt nu in de 
juiste map in Windows Verkenner. (Je kunt overigens 
ook de verborgen bestanden laten weergeven en dan 
via Verkenner naar de juiste map navigeren.) Vanuit 
deze programmamap kun je items herschikken, bew-
erken of verwijderen en snelkoppelingen toevoegen. 
Dit laatste Dit laatste doe je vanuit het contextmenu, 
via Nieuw / Snelkoppeling.

4 Mini-startmenu
Een handig alternatief om snel de geïnstalleerde pro-
gramma’s te bereiken, is het toevoegen van een eigen 
mini-startmenu. Klik hiervoor met de rechtermuisk-
nop op de Windows-taakbalk en kies Werkbalken / 
Nieuwe werkbalk. Je krijgt nu de gelegenheid een 
map aan te duiden die in de vorm van een werkbalk 
zal opduiken op de Windows-taakbalk. In het veld 
Map, onderaan dit venster, tik je vervolgens in: C:\

  3. Vanuit Win-

dows Verkenner 

is de menu-

structuur (van 

de desktopap-

plicaties) alsnog 

bereikbaar.

  2. Een eigen 

kleur voor het 

startmenu, 
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Vanuit Verkenner kun je de 
opbouw van het startmenu 
aanpassen
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ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\
Programs, waarna je bevestigt met Map selecteren. 
Als het goed is, verschijnt nu rechts op de taakbalk de 
werkbalk Programma’s en wanneer je hier het dub-
bele pijltje aanklikt, krijg je een handig mini-startmenu 
met je geïnstalleerde toepassingen.

5 Alternatief startmenu
Vind je het nieuwe startmenu ondanks de voorgaande 
tips maar niets? Dan kun je ook overwegen om een 
compleet ander startmenu te gebruiken, zoals veel ge-
bruikers dat bijvoorbeeld ook in Windows 8(.1) hebben 
gedaan. Er zijn diverse alternatieve oplossingen, maar 
tot de betere rekenen we graag Start10 (www.stardock.
com/products/start10, gratis demo, daarna circa 4,50 
euro) en het gratis ClassicShell (www.classicshell.net).
Hoewel Start10 de prettigste interface heeft, gaan we 
hier wat dieper in op Classic Shell, omdat deze zeer veel 
functies heeft én gratis is. Tijdens de installatie krijg 
je de gelegenheid onderdelen als Classic Explorer en 
Classic IE niet mee te laten installeren: het volstaat het 
zwarte pijltje bij zo’n onderdeel aan te klikken en Entire 
feature will be unavailable te kiezen. Rond af met 
Next / Install / Ja / Finish.
Wanneer je nu de Windows-startknop indrukt, verschi-
jnt een instellingenvenster van Classic Start Menu. Wil 
je terug naar het startmenu van Windows 7, stip dan 
Windows 7 style aan. Om ook de oude startknop (‘orb’) 
terug te krijgen, plaats je een vinkje bij Replace Start 
Button, stip je Custom aan, druk je op de knop Pick 

Image en verwijs je naar het png-bestand dat je kunt 
downloaden via de link www.tiny.cc/orbpng. Bevestig 
met OK. Je startmenu ziet er nu al helemaal anders 
en vertrouwder uit. Wil je tijdelijk toch terug naar het 
nieuwe startmenu van Windows 10, dan zorgt de com-
binatie Shift+Windows-toets daarvoor.

6 Extra instellingen
Classic Shell Menu laat zich nog op allerlei andere 
manieren finetunen. Klik de orb met de rechtermuis-
knop aan en kies Instellingen. Plaats bovenaan een 
vinkje bij Show all settings, zodat er maar liefst tien 
extra tabbladen tevoorschijn komen. Om te beginnen, 
wijzigen we de taal naar het Nederlands: open het 
tabblad Language, kies voor nl-NL […] en klik vervol-
gens op Klik hier om het te installeren. Bevestig met 
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OK, klik de orb nogmaals met de rechtermuisknop 
aan en kies Exit. Open het startmenu en start Classic 
Start Menu instellingen op: de interface is nu geheel 
Nederlandstalig. We raden je aan alle tabbladen en 
opties even door te lopen, het zijn er indrukwekkend 
veel. Interessant zijn in elk geval de tabbladen Con-
trole, Hoofdmenu, Zoekvenster en Menu uiterlijk. Je 
zult merken: nagenoeg elk aspect van het Classic Shell 
Menu laat zich haarfijn aanpassen zodat het hele menu 
zich naar jouw wensen vormt.

AANMELD- & VERGRENDELSCHERM

7 Aanmeldscherm
Wanneer je je bij Windows 10 wilt aanmelden via je 
inlognaam en wachtwoord, krijg je standaard een 
achtergrondafbeelding te zien. Wil je liever één achter-
grondkleur, dan moet je in het register zijn. Druk op 
Windows-toets+R en voer het commando regedit uit. 
Open de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Policies\Microsoft\Windows\System. Ga naar het 
menu Bewerken en kies Nieuw / DWORD (32 bits)-
waarde. Geef het nieuwe item de naam DisableLo-
gonBackgroundImage mee, dubbelklik erop en stel de 
waarde op 1 in. Sluit de registereditor af, druk op Win-
dows-toets+L en je zult merken: de achtergrond van je 
aanmeldscherm is verdwenen. Die kleurt evenwel nog 
altijd blauw. Liever een andere kleur? Dat kan eenvoud-
igweg via het Startmenu / Instellingen / Persoonlijke 
Instellingen / Kleuren. Schakel de optie Automatisch 
een accentkleur uit mijn achtergrond selecteren uit 
en kies de gewenste kleur. Een geheel eigen kleur kan 
ook: druk op Windows-toets+R en voer het comman-
do rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.

cpl,Advanced,@Advanced uit. Selecteer Kleuren-
mixer weergeven en maak gebruik van de schuifknop-
pen bij Tint, Intensiteit en Helderheid. Bevestig met 
Wijzigingen opslaan.

8 Vergrendelingsscherm
Wanneer je je pc even verlaat en je wilt vermijden dat 
anderen heimelijk in je documenten bladeren, dan zet 
je je Windows-sessie ‘op slot’ met Windows-toets+L. 
Ook nu verschijnt er een vergrendelingsscherm (‘lock 
screen’). Overigens krijg je dit scherm ook te zien bij 
het opstarten van je pc, dit is een soort erfenis van de 
‘touchscreen-benadering’ van Windows 8. Standaard 
toont Windows op dit scherm een foto met een grot-en-
zeezicht, maar die afbeelding laat zich makkelijk door 
een eigen exemplaar vervangen. Open het startmenu 
en kies Instellingen / Persoonlijke instellingen / 

  Tools die 

de achter-

grond van je 

aanmeldscherm 

wijzigen? Niet 

geheel zonder 

risico.

  7. De ‘oude’ 
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Achtergrond aanmeldscherm 
Windows 10 maakt het je niet gemakkelijk om 
het achtergrondplaatje van je aanmeldscherm 
door een eigen ontwerp te vervangen. Immers, 
dat vergt een ingreep in een Windows-systeem-
bestand (Windows.UI.Logon.pri) en zoiets doe je 
eigenlijk nooit zonder risico. Nu zijn er wel tools 
met een grafische interface die je op eenvoudige 
manier toelaten de achtergrondafbeelding in te 
ruilen voor een eigen exemplaar, maar op inter-
netfora kom je altijd wel gebruikers tegen die door 
het inzetten van zulke tools op onverwachte prob-
lemen zijn gebotst. Een van de meest genoemde 
tools is Windows 10 Login Background Changer 
(1.2 of hoger, http://tiny.cc/logbc). Dit programma 
dien je uit te voeren als administrator, maar op 
onze testtoestellen weigerde het te functioneren. 
Wil je het zelf proberen, dan doe je dat op eigen 
risico.
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Vergrendelingsscherm. Bij Achtergrond kun je nu 
kiezen tussen Afbeelding en Diavoorstelling en net 
daaronder kun je dan de gewenste afbeelding(en) 
selecteren. Verder geef je hier ook aan van welke apps 
je op dit vergrendelingsscherm een snelle of gede-
tailleerde status wilt zien.

9 Direct aanmelden
Wil je dat vergrendelingsscherm liever kwijt zodat je 
meteen doorgaat naar het eigenlijke aanmeldscherm, 
dan kan dat in Windows 10 Pro via de ‘Editor voor lokaal 
groepsbeleid’. Druk op Windows-toets+R en voer het 
commando gpedit.msc uit. Navigeer in het linkerpa-
neel naar Computerconfiguratie / Beheersjablonen 
/ Configuratiescherm / Persoonlijke instellingen. 
Dubbelklik vervolgens in het rechterpaneel op Vergren-
delingsscherm niet weergeven. Stip de optie Inge-
schakeld aan en bevestig met OK. Sluit de groepsbe-
leid-editor af.
Windows 10 Home-gebruikers hebben deze handige 

editor niet. Voor hen zit er weinig anders op dan een 
kleine registeringreep te doen. Start regedit op en navi-
geer naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFT-
WARE\Policies\Microsoft\Windows. Klik de sleutel 
Windows met de rechtermuisknop aan en kies Nieuw 
/ Sleutel. Geef deze nieuwe sleutel de naam Perso-
nalization. Selecteer deze sleutel, ga naar het menu 
Bewerken en kies Nieuw / DWORD (32 bits)-waarde. 
Noem dit item NoLockScreen, dubbelklik hierop en 
vul hier de waarde 1 in. Bevestig met OK en sluit de 
register-editor af.

BUREAUBLAD

10 Achtergrondplaatje
Je hebt intussen gemerkt dat Windows voor je bureaub-
lad standaard dezelfde achtergrondafbeelding gebruikt 
als bij het aanmeldscherm. Microsoft noemt dit het 
‘Hero-ontwerp’ en blijkbaar hebben ze kosten noch 
moeite gespaard om deze achtergrond te ontwerpen. 
Als je er meer over wilt weten, bekijk je een filmpje via 
www.tiny.cc/heroyt.
Een eigen achtergrond instellen kan gelukkig nog 
steeds. Open via het startmenu weer de Instellingen 
/ Persoonlijke instellingen en klik op Achtergrond. 
In het uitklapmenu bij Achtergrond krijg je drie opties: 
Afbeelding, Effen kleur of Diavoorstelling en afhan-
kelijk van de gekozen optie verschijnen aangepaste 
keuzemogelijkheden.

11 Hero-kleuren
Vind je het Hero-ontwerp wel leuk, maar heb je het liev-
er in een andere kleur, ga dan naar de site http://dmi-
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tryponkin.name/hero. Gebruik hiervoor bij voorkeur 
Google Chrome, omdat noch Edge noch Internet 
Explorer alle functionaliteiten van deze site onderste-
unen. Je krijgt nu de Hero-achtergrond in miniatuur te 
zien en met een schuifknop stel je de gewenste kleur 
in. Vervolgens druk je de knop 1080p in, of 4K mocht 
je de gelukkige eigenaar van een 4K-monitor zijn. Het 
bijhorende jpg-bestand wordt nu gedownload, waarna 
je het instelt als achtergrond van je bureaublad door 
het bestand met de rechtermuisknop aan te klikken en 
Als bureaubladachtergrond gebruiken te selecteren.

ANDERE ONDERDELEN

12  Klok en actiecentrum
Wanneer je in Windows 10 vanuit de Windows taakbalk 
bepaalde pictogrammen aanklikt, dan zul je merken 
dat Microsoft een aantal schermen en ‘fly-outs’ door 
nieuwe versies heeft vervangen. Denk maar aan de 
panelen voor het instellen van de klok, het volume en 
het actiecentrum (notificatiecentrum) vanuit het sys-
teemvak. Kun je hier maar niet aan wennen, dan kun je 
met behulp van enkele registeringrepen de vertrouwde 
panelen terughalen.
We beginnen met die van de datum- en tijdinstellingen. 
Start de registereditor weer op door regedit uit te 
voeren en navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
ImmersiveShell. Ga naar het menu Bewerken, kies 
DWORD (32 bits)-waarde en geef het item de naam 
UseWin32TrayClockExperience. Dubbelklik hierop 
en geef die de waarde 1 mee. Bevestig met OK en 
sluit regedit af. Het volstaat de 1 in 0 te wijzigen om 
weer de nieuwe klok-interface te zien. Wellicht heb je 

intussen in het rechterpaneel bij ImmersiveShell al 
het item UseActionCenterExperience opgemerkt, met 
als standaardwaarde 1. Keer je liever terug naar de 
vroegere interface van het actiecentrum/notificatiecen-
trum, dubbelklik dan op dit item en geef het de waarde 
0 mee in plaats van 1.

13 Volume-interface
Ook wanneer je het luidsprekerpictogram aanklikt in 
het systeemvak van Windows 10 zie je een vernieuwd 
paneel verschijnen. Als je ook hiervoor liever het oude 
exemplaar terug hebt, blader je in de registereditor 
naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion. Klik met de rechter-
muisknop op deze sleutel en kies Nieuw / Sleutel. 
Geef die de naam MTCUVC. Open deze nieuwe sleutel 
en creëer een nieuwe DWORD (32 bits)-waarde. Noem 
die EnableMtcUvc en laat de waarde ingesteld op 0. 
Terugkeren naar de nieuwe volume-interface doe je 
door het item EnableMtcUvc weer te verwijderen. 
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LOKAAL 
ACCOUNT
Vanwege privacyzor-
gen gebruiken we in 
dit artikel Windows 
10 zonder Microsoft-
account. Veel Micro-
soft-diensten zijn via 
een omweg alsnog 
te gebruiken, dus je 
hoeft niets te mis-
sen. Alleen toegang 
tot de applicatiewin-
kel is niet mogelijk, 
maar hinderlijk voor 
het gebruik van 
Windows 10 is dat 
vooralsnog niet.

VOOR 
WINDOWS 10
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SLEUTELEN AAN 
HET NIEUWE 

BESTURINGSSYSTEEM
Windows 10 lijkt een vertrouwde omgeving met 
onderdelen van Windows 7 en 8. Maar er is veel 

veranderd en aan onze redactie-inbox te zien, is de 
update ook bij lang niet iedereen vlekkeloos verlopen. 
Tijd om zelf in het besturingssysteem te duiken met 

deze 45 tips!
Joris Peterse

SUPERTIPS
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1 Update forceren
Heb je Windows 7 of 8.1 en zit je nog te wachten 

op een melding voor de installatie? Je kunt de installatie 
ook handmatig starten. Microsoft heeft namelijk een tooltje 
vrijgegeven die de update gewoon start, zodat je zelf kunt 
upgraden wanneer het je het beste uitkomt. Download 
het tooltje via http://tiny.cc/fdl en kies na het openen voor 
Deze pc nu bijwerken. Het upgradeproces wordt meteen 
gestart. Let wel op dat je een goede back-up hebt van 
 drivers, bestanden en serials voordat je begint.

3 Terug naar oude Windows
Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets niet goed gaat met de up-

grade. We hebben veel klachten gehad over essentiële Windows 10-onder-
delen die niet geïnstalleerd konden worden, maar ook software en drivers 
weigeren vaak dienst. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat Windows 10 je 
helemaal niet bevalt. Gelukkig biedt Microsoft de mogelijkheid om de upgrade 
terug te draaien zodat je terug kunt naar je vertrouwde Windows 7 of 8.1. 
Druk op de start knop en kies Instellingen. Bij Bijwerken en beveiliging kies 
je in het linker menu 
Systeemherstel en 
onder het kopje Terug-
gaan naar een vorige 
versie klik je op Aan de 
slag. Deze optie blijft 
een maand lang beschik-
baar na het upgraden. 
Eventueel kun je later 
nog een nieuwe poging 
wagen om te upgraden 
naar Windows 10, dit 
blijft tot juli 2016 gratis.

5  Windows 10 serial opzoeken
Het kan geen kwaad om je nieuwe productcode van 

Windows 10 te bewaren. Wie weet heb je de code later nog 
nodig voor een herinstallatie. Het tooltje ProduKey helpt je 
met het achterhalen. Download (via http://tiny.cc/npk) en pak 
het zipbestand uit en open vervolgens ProduKey.exe. Niet 
alleen zie je de productcode van je systeem, ook van (veel) 
andere geïnstalleerde software. Het is raadzaam deze code 
te bewaren, bijvoorbeeld voor een herinstallatie.

2 Wacht met aanschaf
In winkels is het personeel behoorlijk gedrild om 

de gratis upgrade aan te prijzen bij nieuw aan te schaffen 
pc’s en laptops. In sommige winkels zijn zelfs ‘check-in’-
punten om je kersverse systeem te upgraden. Alleen werkt 
de upgrade op lang niet ieder systeem vlekkeloos. Je doet 
er dus verstandig aan om nog even te wachten met de 
aanschaf van een nieuw systeem tot deze standaard geïn-
stalleerd komen met Windows 10. Dit kan nog wel enkele 
weken of maanden duren.

4 Eerdere Windows-installatie  verwijderen
De oude versie van Windows 7 of 8.1 blijft een maand lang op je 

systeem beschikbaar om de mogelijk-
heid te bieden terug te gaan. Maar dit 
kost wel de nodige schijfruimte. Als 
je niet van plan bent terug te keren, 
kun je schijfruimte vrijmaken door de 
oude versie te verwijderen. Dit doe je 
door op Start te drukken en schijf-
opruiming te typen en te openen. 
Klik in het venster dat verschijnt op 
Systeembestanden opschonen, voer 
optioneel het wachtwoord in. In de lijst 
vink je vervolgens Vorige Windows-
installatie(s) en Tijdelijke Windows-
installatiebestanden aan en druk je 
op OK. In ons geval ruimde dat zo’n 15 
GB schijfruimte op.

2 Wacht met aanschaf

4 Eerdere Windows-installatie  verwijderen

5 Windows 10 serial opzoeken
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6 Edge-zoekmachine wijzigen
Natuurlijk is de standaardzoekmachine van de 

kersverse Windows-browser Edge de Bing-zoekmachine. 
De zoekresultaten van Bing zijn echter ondermaats en het 
is raar dat Microsoft al jarenlang functionaliteit van Bing 
enkel in de VS beschikbaar stelt. Je wijzigt de standaard-
zoekmachine door Edge op te starten, rechtsboven op de 
drie puntjes te drukken en Geavanceerde Instellingen te 
kiezen. Onder zoeken in de adresbalk met kun je Google 
kiezen als zoekmachine. Wil je liever het privacyvriendelijke 
DuckDuckGo gebruiken, ga dan met Edge naar de website 
www.duckduckgo.com en druk onder aan de webpagina op 
Maak van DuckDuckGo je standaard zoekmachine.

8 Skype 
gebruiken

Je hoeft geen Micro soft-
account aan  je Win-
dows 10 te koppelen 
om Skype te kunnen 
installeren. Ga naar 
http://tiny.cc/skdl en 
druk op   Skype voor 
Windows-bureaublad 
downloaden. Door  
deze versie te downloaden en installeren, kun je gewoon Skypen zoals je ge-
wend bent, met het picogrammetje in het systeemvak. Het account waarmee 
je je aanmeldt, wordt verder niet gekoppeld aan Windows.

7 Omweg OneDrive
OneDrive gebruiken op Windows 10 waar geen 

Micro soft-account aan is gekoppeld, is toch gewoon mo-
gelijk. Hier hebben we het tooltje Syncdriver voor nodig, 
wat je via http://syncdriver.com downloadt. Op de site zie 
je onder Download Now geen Windows 10 vermeld staan. 
Geen zorgen, SyncDriver werkt gewoon. Na de installatie 
geef je de aanmeldgegevens van je OneDrive op en maak 
je een map aan waarin de bestanden opgeslagen worden. 
SyncDriver zorgt er vervolgens voor dat de bestanden in de 
map met je OneDrive gesynchroniseerd worden. De map 
kun je overigens ook aan je Verkenner toevoegen door 
er met de rechtermuisknop op te klikken en Aan Snelle 
toegang vastmaken te kiezen.

9  Mail
Wanneer je 

de Mail-app voor het 
eerst opent, wordt 
gevraagd om een 
e-mailadres. Als je  je 
Hotmail- of  Outlook-
account wilt syn-
chroniseren zonder 
je Microsoft-account 
aan Windows 10 te 
verbinden, kies je na 
het invoeren van je 
inloggegevens voor 
Alleen aanmelden bij deze app. Gebruik je mail van een andere dienst, dan 
kun je deze gewoon uit de lijst kiezen en je inloggegevens invoeren. Gebruik 
je meerdere mailaccounts, dan kun je na het toevoegen van je eerste account 
onderin op het tandwieltje drukken en vervolgens Accounts / Account toe-
voegen selecteren.

10 Agenda
De agenda van Win-

dows 10 werkt grotendeels 
hetzelfde als de Windows 10 
Mail-applicatie. Wanneer je 
de app voor het eerst opent, 
voeg je een account toe. Heb 
je dit al gedaan in Mail, dan zie 
je je account al staan. Je agen-
da toont vervolgens netjes al 
je afspraken en houdt je via 
het Actiecentrum (zie tip 17 en 
verder) tijdig op de hoogte.

Mail

10 Agenda
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15 GodMode activeren
Wil je diep in de instellingen duiken en een over-

zicht van alle instellingen van Windows, dan hebben we de 
zogenoemde Windows 10 GodMode nodig. Maak een nieuwe 
map aan (Ctrl+Shift+N), waar je deze map aanmaakt is on-
belangrijk. Geef deze map de naam GodMode.{ED7BA470-
8E54-465E-825C-99712043E01C} mee en je ziet meteen dat 
het icoontje verandert. Wanneer je het mapje nu opent, 
kom je in een uitgebreid instellingenvenster. Welkom in de 
GodMode!

11 Zoekfunctie gebruiken
Naast de startknop vind je een 

vergrootglas-icoontje. Handig als je bestan-
den, instellingen of programma’s zoekt. De 
twee laatstgenoemde kun je ook opzoeken 
door de startknop in te drukken en te 
beginnen met typen. Zo werkt de zoekfunc-
tie ook. Door te typen krijg je de gezochte 
onderdelen snel boven water. Nadeel 
is wel dat je niet in de bestandsinhoud 
kunt zoeken (dus bijvoorbeeld een docx-
bestand met het woord Computer!Totaal 
erin). Hiervoor heb je een losse tool nodig, 
zoals Agent Ransack (www.mythicsoft.com/
agentransack). Deze werkt echter lang niet 
zo snel als de Windows-zoekfunctie.

12 Zoekfunctie uitbreiden
Je kunt de zoekfunctionaliteit ook 

uitbreiden met de zoekresultaten van 
Bing. Druk op de zoekknop en vervol-
gens links op het tandwieltje. Je ziet hier 
een schuifje voor Cortana die je niet aan 
kunt zetten omdat de spraakgestuurde 
zoekmachine nog geen Nederlands 
spreekt. Wel kun je het schuifje bij Online 
zoeken en webresultaten aanzetten. 
Wanneer je dit doet, krijg je ook meteen 
Bing-zoekresultaten (en -suggesties) bij je 
zoekopdracht.

14 Google in plaats van Bing
De zoekfunctie blijft echter van Bing, maar via een 

omweg kun je ook Google gebruiken in de Windows-zoek-
functionaliteit. Je hebt hier echter wel Googles Chrome-
browser als standaardbrowser voor nodig. Installeer 
vervolgens de Bing2Google-extensie (http://tiny.cc/bitgo). 
Wanneer je nu op het web zoekt met de Windows-zoek-
functionaliteit, opent een Chrome-browservenster met de 
zoekresultaten in Google.

13 Zoekknop 
verbergen

Vind je die zoekfunc-
tionaliteit overbodig 
(omdat het grotendeels 
ook via de startknop kan 
en via de zoekmachine 
in je browser)? Dan kun 
je hem ook eenvoudig 
verwijderen. Druk met de rechtermuisknop op het vergrootglas-icoontje, ga naar 
Zoeken en druk op Verborgen. Vanaf nu is het vergrootglas van je taakbalk 
verdwenen. Door op Knop taakweergave weergeven te drukken, verwijder je 
de snelkoppeling naar de virtuele bureaubladen (zie tip 16).

GodMode activeren
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17 Actiecentrum
In Windows 10 doet ook het Actiecentrum zijn 

intrede. Zo’n venster kennen we al van het notificatiescherm 
van Android en (later) iOS. Hierin worden meldingen weer-
gegeven van apps (bijvoorbeeld als je een nieuwe mail of af-
spraak hebt) en van het systeem. Je vindt het Actiecentrum 
door op het spraakballon-icoontje in het systeemvak (naast 
de klok) te klikken. Vervolgens schuift hij via de rechterkant 
van het scherm in. Door op een melding te klikken, word je 
meteen naar de desbetreffende app of systeeminstelling 
geleid. Wanneer je met je muis over een melding hangt, ver-
schijnt een kruisje om de melding te verwijderen. De knop 
Alles wissen verwijdert alle huidige meldingen. Onderin 
vind je enkele handige snelkoppelingen voor instellingen, 
bijvoorbeeld om wifi aan of uit te zetten. 

18 Actiecentrum pimpen
Ga je naar Instellingen / Persoonlijke instellingen / Kleuren, dan vind 

je daar de opties om de kleuren van het Actiecentrum te personaliseren. Gewone 
software kan geen meldingen tonen in het Actiecentrum, alleen apps hebben hier 
toegang toe. Wil je van sommige 
apps (bijvoorbeeld spelletjes) geen 
meldingen ontvangen? Om dit te 
regelen ga je naar de instellingen 
van de app zelf en zet je de meldin-
gen uit. Als voorbeeld nemen we de 
Mail-app: druk op het tandwieltje 
en zet vervolgens het schuifje onder 
Meldingen weergeven in het 
onderhoudscentrum uit. De naam 
onderhoudscentrum en Actiecen-
trum worden beide gebruikt voor 
hetzelfde paneel.

19 Back-up van Windows 7
Windows 7 had een back-up-onderdeel (genaamd ‘Back-up maken en 

terugzetten’). Gebruikte je dit onderdeel altijd, dan ben je hem gelukkig niet kwijt 
in Windows 10. Je vindt het onderdeel terug in Configuratiescherm / Systeem 

en beveiliging / Back-up 
maken en terugzetten 
(Windows 7). Je ge-
maakte back-ups vind je 
hier terug en bovendien 
kun je ze ook herstel-
len. Ook is het mogelijk 
een nieuwe back-up aan 
te maken, hoewel we 
daarvoor de functie uit 
de volgende tip liever 
aanraden.

20 Back-up instellen
Ga je naar Instellingen / Bijwerken en beveiliging / Back-up, dan 

vind je de back-upmogelijkheid 
van Windows 10 terug. Sluit een 
externe schijf aan en druk op Een 
station toevoegen. Vervolgens 
kun je een back-up maken met 
bestandgeschiedenis. Let op: 
vergeet niet de externe schijf om 
de zoveel tijd opnieuw aan te 
sluiten om een recente back-up 
te maken!

16 Virtuele 
bureaubladen

Een handige toevoeging 
waar Linux-  en OS X-ge-
bruikers bekend mee zijn, 
is de mogelijkheid meer-
dere bureaubladen te ge-
bruiken. De bureaubladen 
zijn geschikt om meerdere 
openstaande programma’s 
te groeperen. Handig 
bijvoorbeeld om werk en 
ontspanning gescheiden te 
houden. De snelkoppelingen, mappen en bestanden op het 
bureaublad blijven echter hetzelfde. Op de taakbalk (rechts 
van de zoekknop) vind je de knop voor het overzicht van de 
actieve bureaubladen. In dat overzicht vind je rechtsonder 
een knop voor een nieuw bureaublad. Een bureaublad sluit 
je door met je muis onderin over het bureaublad te gaan en 
vervolgens op het kruisje te klikken.

17 Actiecentrum

19 Back-up van Windows 7

20 Back-up instellen
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21 Tabletmodus
Windows 8 kende de introductie van een nieuw startscherm dat het 

startmenu verving met een full-screen-scherm met vierkante en rechthoekige 
‘Live tegels’. Praktisch voor touchscreen-systemen, maar voor besturing met 
muis en toetsenbord juist niet. In Windows 10 is een startmenu met Live tegels 
geïntroduceerd, maar wat velen niet weten is dat het fullscreen Startscherm 
nog altijd beschikbaar is. Je activeert hem door het Actiecentrum te openen 

en op tabletmodus te drukken. 
Je kunt hem ook je startmenu 
volledig laten vervangen door 
naar Instellingen / Persoonlijke 
instellingen / Start te gaan en 
daar het schuifje aan te zetten 
bij Start op volledig scherm 
weergeven.

22 Tegelloos startmenu
Kunnen de Live tegels je juist niet 

bekoren en mis je de Verkenner-snelkoppe-
lingen in het startmenu? Dan kun je met het 
gratis tooltje Classicshell (www.classicshell.
net) weer een klassiek startmenu op je pc 
installeren. Zonder de Live tegels, maar met 
snelkoppelingen naar configuratiescherm, 
Verkenner-mapjes en een personaliseer-
bare indeling en uiterlijk. Standaard wordt 
een startmenu getoond dat visueel past bij 
de donkere stijl van Windows 10. Maar je 
kunt zelfs het oude Windows XP-startmenu 
maken of alles op je eigen manier personali-
seren, tot de startknop aan toe.

23 Encryptie
Voor de bestandsversleuteling ge-

bruikt Windows BitLocker. Omdat BitLocker 
niet opensource is en door experts niet valt 
te verifiëren of je bestanden wel goed 
versleuteld worden, hebben we altijd 
alternatieve versleutelprogramma’s 
aangeraden. In Windows 10 wordt de 
BitLocker-encryptiesleutel bovendien 
in OneDrive opgeslagen, waardoor 
BitLocker wat ons betreft helemaal 
af te schrijven is. Je bent beter af met 
programma’s als TrueCrypt (https://
truecrypt.ch) of VeraCrypt (https://
veracrypt.codeplex.com). Hoewel ze 
iets minder gebruiksvriendelijk zijn, 
hebben de programma’s meer moge-
lijkheden en zijn ze opensource.

24 Wachtwoord instellen
Op je pc in de huiskamer is het wellicht 

niet van groot belang, maar als je een laptop of 
tablet met Windows 10 hebt, is vergrendeling 
(zodat niet iedereen bij je persoonlijke bestan-
den kan) behoorlijk essentieel. Een basisvorm 
van bescherming is een wachtwoord. Dit stel je 
in door naar Instellingen / Accounts / Aan-
meldingsopties te gaan en onder Wachtwoord 
voor Toevoegen te kiezen. Voortaan verschijnt 
een vergrendelingsscherm om het wachtwoord 
in te voeren wanneer je je aanmeldt bij Windows.

25 Andere aanmeldingsopties
Wanneer je een wachtwoord hebt inge-

steld, komen ook andere aanmeldopties beschik-
baar. De functie Hello wordt binnenkort via een 
update toegevoegd en stelt je in staat je apparaat 
te ontgrendelen met gezichtsherkenning via de 
webcam. Bij Instellingen / Accounts / Aanmel-
dingsopties kun je ook een pincode instellen 
voor toegang, wat handig is als je je aanmeldt op 
een apparaat met touchscreen. Bij een afbeel-
dingswachtwoord verschijnt een zelfgekozen foto 
waar je in een zelfbepaalde volgorde op plekken 
op de foto drukt of klikt. Mocht je de pincode of 
het afbeeldingswachtwoord vergeten, dan kun 
je altijd nog het wachtwoord uit de vorige tip 
gebruiken om alsnog aan te melden.

22 Tegelloos startmenu

Andere aanmeldingsopties
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28 Gebruikers toevoegen
Bij Instellingen / Accounts / Familie en andere gebruikers kun je 

andere gebruikers toevoegen aan het systeem. Wanneer je bij Uw Familie 
gebruikers toevoegt, zijn er opties voor ouderlijk toezicht beschikbaar. De familie 
wordt ook eventueel gekoppeld aan de Microsoft-accounts, zodat de opge-
legde regels en instellingen ook op andere apparaten van toepassing zijn. Bij 
Andere gebruikers kun je meerdere gebruikers toevoegen. Microsoft probeert 
agressief Microsoft-accounts te koppelen als je op Iemand anders aan deze 
pc toevoegen drukt. Wil je (nog) een lokaal account aanmaken, kies vervolgens 

dan voor De persoon die 
ik wil toevoegen heeft 
geen e-mailadres, vul in 
het opvolgende scherm 
geen gegevens in, en 
kies Gebruiker zonder 
Microsoft-account toe-
voegen. Kies een naam en 
(optioneel) wachtwoord 
en druk op Volgende.

29 Updates beheren
In Windows 10 kun je automatische 

updates niet uitschakelen. Vanuit veiligheidsoog-
punt van Microsoft best te begrijpen. Maar het 
kan vervelende bijeffecten hebben. Bijvoorbeeld 
als een specifieke update je systeem negatief 
beïnvloedt of als je op een internetverbinding met 
datalimiet werkt. Wel kun je bepalen wanneer 
updates geïnstalleerd worden en Windows herstart 
mag worden. Hiervoor ga je naar Instellingen / Bij-
werken en beveiliging / Windows Update en kies 
je voor Geavanceerde opties. Bij Kiezen op welke 
manier updates worden geleverd kun je tevens 
uitzetten dat Microsoft jouw systeem en band-
breedte inzet voor het verspreiden van updates.

30 Printen naar pdf
Handig nieuwigheidje in Windows 10 is dat je kunt printen naar een 

pdf-bestand. Tot voorheen had je 
daar een tooltje voor nodig dat zich 
in het overzicht van apparaten en 
printers nestelde. Wanneer je nu in 
het print-dialoogvenster komt, kies 
je bij de printer Microsoft Print 
to PDF. Wanneer je vervolgens op 
Afdrukken drukt, wordt gevraagd 
waar de pdf opgeslagen moet wor-
den. Een slimme manier om van al-
les lokaal op te slaan, bijvoorbeeld 
webpagina’s.

26 Vergrendelingsscherm instellen
Het vergrendelingsscherm is ook naar eigen wens 

aan te passen. Ga hiervoor naar Instellingen / Persoon-
lijke instellingen / Vergrendelingsscherm. Je kunt hier 
niet alleen terecht voor de achtergrondafbeelding (van Win-
dows zelf of eigen afbeeldingen) van het vergrendelscherm, 
je kunt er ook een diashow van maken. Ook kunnen 
meldingen van apps op het vergrendelscherm getoond 
worden, zodat je bijvoorbeeld direct ziet hoeveel nieuwe 
mailtjes er binnengekomen zijn. Onder aan de instellingen-
pagina kun je aangeven welke apps wel en welke niet op je 
vergrendelscherm mogen verschijnen.

27 Gebruikte Microsoft-accounts 
beheren

Wil je toch liever een Microsoft-account gebruiken, bij-
voorbeeld om je instellingen over meerdere systemen te 
synchroniseren, ga dan naar Instellingen / Accounts/ 
Uw account. Hier kun je tevens terecht om je Microsoft-
accounts te beheren die je in je lokale account gebruikt, 
bijvoorbeeld voor Mail, Skype of OneDrive. Eventueel voeg 
je hier ook andere Microsoft-accounts toe om bijvoorbeeld 
je zakelijke account te koppelen aan Windows 10.

27 Gebruikte Microsoft-accounts 

29 Updates beheren

30 Printen naar pdf
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31 Apps ver-
wijderen

Wil je een programma of 
app verwijderen, ga dan 
naar Instellingen / Systeem 
/ Apps en onderdelen. Hier 
krijg je keurig in een lijstje te 
zien welke apps en software 
op het systeem zijn geïn-
stalleerd, hoeveel ruimte 
een programma inneemt 
en wanneer de installatie plaatsvond. Wanneer je een programma selecteert, 
verschijnt een verwijder-knop om de installatie ongedaan te maken. Maar je zult 
zien dat veel van de Microsoft-apps zoals OneNote, Xbox en veel andere niet 
verwijderd mogen worden. Maar hiervoor hebben we een trucje.

32 Apps opzoeken via PowerShell
Druk op de startknop en typ powershell, druk met de rechtermuis-

knop op het icoontje ervan en selecteer Als administrator uitvoeren, waarna 
een commandovenster verschijnt. Allereerst gaan we alle programma’s in een 
lijstje weergeven. Dat doe je met het commando Get-AppxPackage -AllUsers 
gevolgd door Enter. Een enorme lijst met programma’s verschijnt in beeld. Van 
ieder programma zie je naam, uitgever en meer info. Het is echter de info achter 
PackageFull Name waar we naar op zoek zijn.

33  Apps verwijderen via Powershell
Vanaf hier moeten we voorzichtig zijn, veel toepassingen zijn probleem-

loos te verwijderen. Maar ga je te rigoureus te werk, dan raakt je systeem insta-
biel. Apps als BingWeather, Bing Sports of de Xbox-app zijn zorgeloos te dum-
pen. Wij leggen je als voorbeeld uit hoe je OneNote verwijdert. Zoek de app op 
in de PowerShell-lijst en kopieer met Ctrl+C de naam achter PackageFullName 
(in dit geval Microsoft.Office.OneNote_17.6027.10071.0_x64__8wekyb3d8bbwe). 
Scrol naar beneden en voer het commando Remove-AppxPackage gevolgd 
door de gekopieerde package-naam in en druk op Enter. Windows verwijdert nu 
de app en als je weer Get-AppxPackage -AllUsers gebruikt zie je dat OneNote 
is verdwenen. Dit trucje kan je op meer onnodige apps toepassen, maar niet 
iedere app is op deze manier te verwijderen.

34 OneDrive deactiveren
Microsofts OneDrive zit nauw verweven 

in Windows 10 en via PowerShell laat het zich niet 
verwijderen. Vervelend als je geen cloudopslag 
gebruikt of kiest voor een andere dienst. Maar ook 
hiervoor hebben we een truc. Druk op Windows-
toets+R en typ in het venster dat verschijnt 
GPedit.msc, gevolgd door Enter. De Editor voor 
lokaal groepsbeleid opent. Kies Computercon-
figuratie / Beheersjablonen / Windows-onder-
delen / OneDrive. Dubbelklik op Voorkomen dat 
OneDrive wordt gebruikt voor bestandsopslag 
en een venster opent. Kies linksboven voor Inge-
schakeld en druk op OK. Niet alleen is hiermee 
de integratie uitgezet, ook verdwijnt het OneDrive-
icoontje uit Verkenner. Door via dezelfde weg voor 
Niet geconfigureerd te kiezen zet je OneDrive 
weer aan.

35 Editor voor lokaal 
groepsbeleid

De Editor voor lokaal groepsbeleid die we in 
de vorige stap opgestart hebben, kan gebruikt 
worden om veel kleine Windows-onderdelen te 
tweaken. Zo kun je bij Computerconfiguratie / 
Beheersjablonen / Configuratiescherm / Per-
soonlijke instellingen het vergrendelingsscherm 
uitzetten of het vergrendelingsscherm camera-
toegang ontzeggen. Bij Computerconfiguratie 
/ Beheersjablonen / Windows-onderdelen / 
Zoeken vind je ook de mogelijkheid terug Cortana 
volledig uit te schakelen. In deze instellingen is wel 
enige voorzichtigheid geboden: weet wat je doet!

32 Apps opzoeken via PowerShell

33 Apps verwijderen via Powershell

35 Editor voor lokaal 
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38 Media Center-vervanger: Kodi
Microsoft heeft met de komst van Windows 10 een punt gezet achter 

Windows Media Center. Maakte je hier gebruik van, dan hoef je niet te treuren. 
Met Kodi (dat voorheen XBMC heette) heb je namelijk een gratis uitgebreid 

alternatief voor 
het weergeven 
van foto’s, video’s 
en het afspelen 
van muziek. Je 
downloadt Kodi 
via www.kodi.tv, 
op deze site kun 
je ook terecht 
voor vele skins en 
plug-ins.

39 VLC installeren
Het afspelen van dvd’s levert bij sommige Windows 10-gebruikers 

problemen op. Hier is (naast Kodi) ook een ander goed alternatief voor: VLC 
media player, voor de meesten geen onbekende. Je downloadt VLC via de site 
www.videolan.org/vlc. De freeware bevat veel codecs en afspeelmogelijkheden 
en is daarom de beste op-
tie voor het afspelen van 
video’s (en dvd’s). Voer na 
de installatie een dvd in, 
ga naar Computer, druk 
met de rechtermuisknop 
op het dvd-station en kies 
Afspelen met VLC media 
player. Voor het afspelen 
van audio is VLC echter 
niet ideaal.

40 Standaardprogramma’s instellen
Heb je Kodi, VLC, een alternatieve browser of een audiospeler geïnstal-

leerd? Dan is het handig om ervoor te zorgen dat het programma ook het stan-
daardprogramma wordt. 
Ga naar Instellingen / 
Systeem / Standaard-
apps om je voorkeuren te 
bepalen. Per bestandstype 
instellen kan ook. Druk 
op de startknop en typ 
standaardprogramma’s 
in. Bij Standaardprogram-
ma’s instellen kun je per 
programma ingeven welk 
type bestanden hieraan 
gekoppeld wordt.

36 Niet 
werken-

de software
We hebben helaas 
veel mailtjes van 
lezers gekregen die 
na het updaten van 
Windows 10 hun 
software niet aan de 
praat kregen onder 
het nieuwe bestu-
ringssysteem. Daar 
valt helaas weinig 
aan te doen. De 
compatibiliteitsmo-
dus kan echter hulp 
bieden. Ga naar het uitvoerbare bestand van de software 
(meestal een exe-bestand dat je via Windows Verkenner bij 
Program Files vindt). Druk met de rechtermuisknop op het 
bestand, kies Eigenschappen en druk op het tabje Com-
patibiliteit. Zet een vinkje bij Dit programma uitvoeren 
in compatibiliteitsmodus voor: en kies in het uitklap-
menu voor de Windows-versie waar de software wel onder 
werkte. Sluit af met toepassen en start het programma. 
Wellicht werkt het nu wél.

37 Camera en microfoon uitzetten
Windows en apps kunnen toegang vragen tot je 

microfoon en camera, zelfs zonder dat je het doorhebt. 
Word jij ongemakkelijk van dit idee, dan kun je de ca-
mera en microfoon wellicht compleet uitschakelen. Druk 
op Start, typ apparaatbeheer en druk op Enter. In het 
venster dat verschijnt wordt al je hardware in een lijst 
weergegeven. De microfoon vind je meestal onder Audio-
invoer en -uitvoer en de webcam onder Beeldapparaten 
(camera’s en scanners). Druk met de rechtermuisknop op 
de camera/microfoon en kies Uitschakelen. Het systeem 
kan deze apparaten nu niet meer gebruiken. Mocht je ze 
weer willen inzetten voor bijvoorbeeld een Skype-gesprek, 
dan schakel je ze op dezelfde manier weer in.

37 Camera en microfoon uitzetten

39 VLC installeren

40 Standaardprogramma’s instellen
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41 Snelle toegang
In Verkenner heb je in het linkerpa-

neel het onderdeel Snelle toegang. Je kunt 
hier zelf mapjes naartoe slepen zodat ze 
altijd snel binnen handbereik zijn. Wanneer 
je Verkenner opent, krijg je meteen een 
overzicht van alle Snelle toegang-onderde-
len. Ook vult Snelle toegang zich automa-
tisch met locaties die je vaak bezoekt. Door 
op de punaise te klikken, zorg je ervoor dat 
de locatie vastgepind blijft. Druk je in het 
linkerpaneel met de rechtermuisknop op 
Snelle Toegang en Opties dan kun je zelf 
aanpassingen doen. Bij Verkenner openen 
in kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om 
Verkenner altijd in (Deze) Computer te ope-
nen. Bij Privacy kun je instellen dat recent 
gebruikte locaties niet in Snelle toegang 
verschijnen.

42 Datalimiet wifi
Gek genoeg kun je in Windows 

10 geen harde datalimiet instellen. 
Dat is vervelend als je op een net-
werk zit waarbij je niet al te veel data 
wilt verstoken. Bijvoorbeeld als je via 
tethering op je smartphone verbindt. 
Je kunt het dataverbruik gelukkig wel 
enigszins temperen. Ga hiervoor naar 
Instellingen / Netwerk en internet 
/ Geavanceerde instellingen en zet 
onder Instellen als verbinding met 
datalimiet het schuifje aan.

43 Wi-Fi-inzicht
Een vreemd onderdeel van 

Windows 10 is Wi-Fi-inzicht. Hier-
mee kun je toegang tot je draadloze 
netwerk delen zonder het wachtwoord 
persoonlijk af te geven. Wi-Fi-inzicht 
deelt de toegangsgegevens van 
bekende draadloze netwerken met 
contactpersonen. Het erge is dat het 
standaard ingeschakeld is! Ga naar 
Instellingen / Netwerk en internet / 
Wi-Fi-instellingen beheren en zet het 
schuifje uit bij Verbinding maken met 
netwerken die worden gedeeld met 
mijn contactpersonen.

44 Kaarten
Gelukkig, in Windows 10 kun je weer 

ouderwets kaartspelletjes spelen. Open via 
het startmenu Microsoft Solitaire Collection en 
negeer desgewenst al het gedram om in te log-
gen met een Microsoft-account. Deze koppeling 
wordt gebruikt om je speelgegevens op te slaan 
en online te delen. Vervolgens heb je vertrouw-
de kaartspelletjes terug, zoals FreeCell, Spider 
Solitaire en meer. Veel speelplezier!

45 Toetscombinaties
Met Windows 10 zijn er veel nieuwe 

functies ingebouwd, die ook allemaal hun eigen 
toetsenbordcombinaties kennen:

Taakweergave

Plaatst venster in rechterbovenhoek

Plaatst venster boven of onder

Schakelen tussen bureaubladen

Nieuw bureaublad

Sluit bureaublad

Cortana

Zoeken 

Datalimiet wifi

Wi-Fi-inzicht

Toetscombinaties

57

SPECIAL
45 supertips

W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

050-059_C!T Windows 10 - 45 supertips.indd   57 28/09/15   16:44



58 W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

SPECIAL
Windows 10 aanpassen

DE BESTE 
AANPASSINGEN 
VOOR 
WINDOWS 10

H et is alweer dik twee maanden geleden 
sinds de officiële versie van Windows 
10 is verschenen. Sinds die tijd is er 

een aanzienlijk aantal updates voor het bestu-
ringssysteem verschenen, waarmee de eerste 
grote problemen die bij het besturingssysteem 
optraden, zijn opgelost. Daarnaast zijn er ook 
enkele instellingen die je kunt aanpassen om 
Windows 10 optimaal te laten werken en is er 
wat leuke software beschikbaar voor onder meer 
het menu Start, want ook dat blijft voor veel ge-

bruikers toch nog een heikel punt in het nieuwe 
besturingssysteem.

Windows 10-(upgrade)problemen
Voordat we zover zijn, is het misschien handig 
eerst even snel te kijken naar de veelvoorko-
mende problemen die gebruikers ervaren na 
de upgrade. Dat zijn er namelijk toch wel een 
aantal.
Voor lang niet alle gebruikers is de upgrade 
vlekkeloos verlopen. Het eerste probleem treedt 

Je hebt net Windows 10 geïnstalleerd als upgrade van Windows 
7 of Windows 8. Nu wil je het besturingssysteem optimaal gaan 
gebruiken. PCM helpt je daarmee.
J O C H E M  D E  G O E D E vaak op nog voordat de upgrade is begonnen, 

namelijk de vage melding ‘Er is iets gebeurd’ die 
Windows 10 geeft. Daar kom je natuurlijk niet 
ver mee. Deze melding verschijnt alleen als je de 
upgrade via een gedownload iso-bestand doet, 
een upgrade via Windows Update of de tool 
vanuit de taakbalk die Windows 7- en 8-gebrui-
kers zagen, werkt wel goed. Sommige gebruikers 
melden dat het probleem wordt veroorzaakt 
door de taal- en regio-instellingen van de compu-
ter. Het kan helpen om de systeemtaal van het 
systeem dat je wilt upgraden naar Windows 10 
op Engels te zetten, via het Configuratiescherm, 
Klok, taal en land/regio, Land/regio en vervol-
gens op het tabblad Beheer.

Haal het meeste uit je software
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VPN
VPN-gebruikers moeten oppassen. Een aantal 
gebruikers heeft problemen gemeld dat er na de 
upgrade geen wifi-netwerken meer beschikbaar 
waren en dat ook ethernet niet meer werkte. De 
vermoedelijke oorzaak is een niet-ondersteunde 
VPN-verbinding. Maak je inderdaad gebruik van 
VPN, verwijder dan de betreffende software 
en probeer het na een herstart van je compu-
ter opnieuw. Ook kan het helpen de Windows 
Firewall even tijdelijk uit te zetten. Microsoft 
heeft zelf echter ook wat opties aangedragen: 
open de opdrachtprompt als administrator en 
geef vervolgens het volgende command, gevolgd 
door Enter:
netcfg -s n

Zie je bij de output van deze opdracht de optie 
DNI_DNE staan, dan moet je nog twee andere 

commando’s uitvoeren (beide gevolgd door een 
druk op de enter-toets), namelijk:
reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-
a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /va 
/f
netcfg -v -u dni_dne

Herstart daarna de computer om de wijzigingen 
toe te passen. Heeft ook dat niet geholpen, dan 
is de laatste optie om de Windows Register-
editor te openen via het commando regedit, en 
vervolgens in de editor naar de volgende sleutel 
te bladeren:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{988248f3-
a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3}

Als die sleutel bestaat, kun je deze verwijderen. 
bestaat, kun je ‘m verwijderen. Zorg wel even dat 
je vooraf een systeemherstelpunt hebt gemaakt 
van je systeem. 

Apps starten
Heb je problemen met het menu Start en het 
openen van apps vanuit daar, voer dan even snel 
in een opdrachtprompt met administratorrech-
ten het volgende commando uit:
sfc /scannow

Hiermee worden even alle Windows-bestanden 
gecontroleerd op geldigheid. Anders kan het 
helpen om te controleren of de Windows-image 
nog geldig is. Dat doe je eveneens in een op-
drachtprompt met administratorrechten met het 
volgende commando: 

  De meest vage Windows-foutmelding kun je 

krijgen tijdens de upgrade naar Windows 10…

Haal het meeste uit je software
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welke niet. Bezoek vooral ook even het tabblad 
Spraak, handschrift en typen en zet de functie 
van het leren kennen uit door op de knop te 
drukken. Kijk ook bij het tabblad Feedback, waar 
je kunt uitschakelen om Windows om feedback 
te laten vragen. Het verzamelen van data voor 
diagnose bij problemen met Windows 10 kun je 
het best op Basis zetten, onder het kopje Diag-
nose- en gebruiksgegevens.
Windows 10 heeft eveneens een functie om wifi-
wachtwoorden te delen met contactpersonen 
via de Microsoft-servers. Ook hier is veel over 
te doen geweest in de media, maar dat is toch 
een beetje onterecht. Dit vanwege een aantal 
factoren: wachtwoorden worden alleen gedeeld 

Dism /Online /Cleanup-Image /
RestoreHealth
Een andere mogelijke oplossing kan is om het 
menu Start op volledig scherm te zetten of om 
tabletmodus even aan en uit te zetten, iets wat je 
kunt doen via de app Instellingen, Persoonlijke 
Instellingen en vervolgens Start. Ook kan het 
helpen om het commando hieronder voor de 
Universal-apps uit te voeren. Want kun je geen 
van de Universal-apps van de Windows Store 
openen? Probeer ze dan opnieuw te registreren. 
In plaats van de opdrachtprompt open je een 
PowerShell-venster. Met PowerShell kun je uit-
gebreidere opdrachten gebruiken en je kunt met 
deze scripttaal ook veel zaken automatiseren. 
Zoek in het menu Start op Powershell en voer 
in de prompt de volgende opdracht uit, gevolgd 
door enter:
Get-AppXPackage | 
Foreach {Add-AppxPackage 
-DisableDevelopmentMode 
-Register “$($_.InstallLocation)\
AppXManifest.xml”}

Daarmee worden alle apps opnieuw bij Windows 
geregistreerd en kun je ze daarna gewoon weer 
openen vanuit menu Start. Het bovenstaande 

commando werkt echter weer niet voor de 
Instellingen-app van Windows 10. In plaats 
daarvan kun je een speciale troubleshooter van 
Microsoft zelf downloaden, die het probleem 
dan aan de hand van een uitvoerbaar bestand 
voor je oplost. 

Privacy
In de media is veel te doen geweest over de 
privacy-instellingen van Windows 10. Er zijn in-
derdaad enkele instellingen die je wilt aanpassen 
en die we ook al eerder behandeld hebben, zoals 
het probleem met het zoekvak en de ingebouw-
de ‘keylogger’. Alle instellingen voor deze optie 
zijn in Windows 10 te vinden onder een enkel 
onderdeel. Open opnieuw de Instellingen-app 
en ga naar Privacy. Onder de optie Algemeen 
kun je de hele rits schakelaars op uit zetten om 
je privacy te verbeteren, met uitzondering van 
de SmartScreen-optie, als je die nuttig vindt. Zo 
voorkom je onder meer dat Microsoft informatie 
ontvangt over de manier waarop je typt en dat 
websites gelokaliseerde advertenties kunnen 
weergeven. Op het tabblad Locatie kun je 
voorkomen dat Windows je probeert te lokalise-
ren, als je dat niet wenselijk vindt. Je kunt op dit 
tabblad ook per app beheren wie toegang heeft 
tot je locatie en wie niet. Hetzelfde geldt voor de 
microfoon, camera, accountgegevens, contact-
personen en meer. We raden je aan per tabblad 
na te gaan welke informatie je wilt delen en 

Windows 10-
foutcodes
Heb je problemen met het activeren, 
installeren of updaten van Windows 10? 
Hieronder leggen we kort alle foutcodes 
uit zodat je meteen weet wat er aan de 
hand is:

• Code 0x800F0923: er is een driver of 
programma aanwezig dat incompatibel is 
met de Windows 10-upgrade. 
• Code 0x80200056: de upgrade is mid-
denin het proces onderbroken, doordat je 
bent afgemeld of per ongeluk de compu-
ter hebt herstart. Het is aan te raden het 
upgradeproces opnieuw te starten.
• Code 0x80073712: er is een corrupt of 
ontbrekend bestand van Windows Update. 
Voer de volgende twee commando’s uit in 
een opdrachtprompt met administrator-
rechten om dit probleem te verhelpen:
o DISM.exe /Online /Cleanup-image /
Scanhealth
o DISM.exe /Online /Cleanup-image /
Restorehealth
• Code 0xC004C008: activatiefout van 
Windows 10. Deze fout treedt op als de 
productsleutel op te veel computers is 
gebruikt om Windows te activeren.
• Code 0x80072F8F: eveneens een activa-
tiefout, maar deze melding komt doordat 
de datum en tijd niet goed zijn ingesteld. 
Klik rechtsonder even op de klok en syn-
chroniseer de tijd met het internet.

  Nooit om feedback vragen en alleen Basis-

apparaatgegevens versturen helpt!
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als je dat expliciet aangeeft tijdens het invoe-
ren. Daarnaast wordt het wachtwoord zelf niet 
zichtbaar gedeeld, maar versleuteld opgeslagen 
op de servers van Microsoft. Het is dus niet 
dat Windows 10 ‘zomaar’ aan de haal gaat met 
deze wachtwoorden, maar we kunnen het ons 
voorstellen dat je het geen prettig idee vindt dat 
het überhaupt gebeurt. Om de huidige instel-
lingen te controleren, ga je naar de app Instel-
lingen en vervolgens naar de sectie Netwerk en 
internet. Klik onder de lijst met wifi-netwerken 
op Wi-Fi-instellingen beheren. Zorg ervoor dat 
op deze pagina de optie Verbinding maken met 
netwerken die worden voorgesteld door mijn 
contactpersonen op uit staat. Bij voorkeur wil 
je ook de optie Verbinden met voorgestelde 
open hotspots uitschakelen, want het is niet 
wenselijk (en potentieel onveilig) om automa-
tisch verbinding te maken met willekeurige, open 
wifi-netwerken.
Een zijdelings relevant item voor privacy is 
Windows Update. Windows 10 heeft standaard 
de functie waarmee updates via een peer-to-
peer-functie worden verspreid naar andere 
computers. Het kan echter wel nadelig zijn als 

jouw internetverbinding wordt gebruikt voor het 
verspreiden van die updates, zeker als je een 
beperkte bandbreedte hebt of via een mobiele 
verbinding het internet opgaat. Je kunt het 
delen van jouw updates uitzetten via Instel-
lingen, Bijwerken en beveiliging. Kies daar 
voor Geavanceerde opties. Klik onder Bepalen 
hoe updates worden geïnstalleerd op Kies op 
welke manier updates worden geleverd en zet 
de schakelaar op ‘uit’.

Uiterlijk
Met het wijzigen van een aantal opties kun je 
ook de manier waarop bepaalde items worden 
weergegeven, aanpassen. De taakbalk bijvoor-
beeld, daar kun je zelf ook nog het een en ander 
aan veranderen. Ten eerste is er het zoekvakpic-
togram naast de Windows-knop. Deze is eigenlijk 
overbodig, want je kunt ook direct zoeken vanuit 
het startmenu: als je op de Windows-knop klikt 
en begint te typen, kom je in hetzelfde menu 
terecht als je op de zoekknop klikt en begint te 
typen. Je kunt de zoekknop uitzetten door met 
de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken, en 
in het menu naar Zoeken te gaan en te kiezen 
voor Verborgen.
Een andere aanpassing is het vergrendelscherm. 
Je kunt hierbij opgeven welke apps daar mogen 

worden weergegeven. Om op te geven welke 
apps je wilt draaien in het vergrendelscherm, 
open je vanuit het startmenu Instellingen en ga 
je vervolgens naar Persoonlijke instellingen en 
het tabblad Vergrendelingsscherm. Onderaan 
kun je de apps kiezen. Er is een app die gedetail-
leerde informatie mag weergeven en standaard 
is dat de Agenda-app. Je kunt hier ook kiezen 
voor de Xbox- of Weer-app, of juist helemaal 
geen app. Ook kun je instellen of er andere apps 
in het vergrendelingsscherm mogen worden 
weergegeven, die alleen korte statusberichten 
mogen weergeven. Bijvoorbeeld de mail-app, die 
dan alleen aan de hand van een cijfer aangeeft 
hoeveel nieuwe mailtjes er zijn binnengeko-
men. Je kunt ook alle apps uitschakelen, zodat 

Dataverzameling 
helemaal 
uitschakelen
Standaard verzamelt Windows 10 gege-
vens over het gebruik van Windows. In 
dit artikel hebben we die functie op Basis 
gezet, maar dan worden er natuurlijk nog 
steeds gegevens naar Microsoft verstuurd. 
Om helemaal te voorkomen dat Microsoft 
iets ontvangt, moet je een sleutel aan-
maken in het Windows-register. Open de 
Register Editor en blader vervolgens naar 
de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Policies\Microsoft\Windows\
DataCollection\

Maak in deze map een nieuwe DWORD (32 
bits)-waarde aan, door met de rechter-
muisknop te klikken en te kiezen voor 
Nieuw, AllowTelemetry en zet deze op 
waarde 0.

  Met deze optie in het Windows Register schakel 

je de dataverzameling uit.

 In het Engels genaamd WiFi Sense, in het Nederlands 

Wi-Fi-inzicht, de functie verantwoordelijk voor het 

delen van je wifi-wachtwoorden, met je toestemming.

 De zoekknop op de taakbalk van Windows 10 

schakel je hier uit.

Windows 10-aanpassingen_MG.indd   61 28/09/15   16:49



62 W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

SPECIAL
Windows 10 aanpassen

Startmenu
Als je het nieuwe startmenu in Windows 10 
nog steeds niet prettig vindt werken, omdat er 
bijvoorbeeld nog steeds grote tegels aanwezig 
zijn, dan kun je ervoor kiezen om deze allemaal 
weg te halen. Je hebt dan nog wel de nieuwe 
look van het startmenu, maar hij is dan een stuk 
opgeruimder. Het enige wat dan overblijft, is de 
programmalijst die lijkt op die van Windows 7, 
met alleen wat minder ruimte dan het startmenu 
uit die versie. 

Wil je een tegel verwijderen, dan doe je dat door 
er met de rechtermuisknop op te klikken en 
vervolgens te kiezen voor 
Van Start losmaken. Vind je sommige tegels 
toch wel handig, maar wellicht iets te groot, dan 
klik je er wederom met rechts op en kies je in dat 
geval voor Formaat wijzigen en kies je uit een 
van de aangeboden formaten. 

Het is ook mogelijk om extra mappen in het 
startmenu weer te geven, in plaats van de 
eenvoudige Verkenner-app en de Instellingen-
app. Open daarvoor Instellingen, Persoonlijke 
Instellingen, Start en de optie Kiezen welke 
mappen in Start worden weergegeven. Ver-
volgens krijg je een hele rits locaties te zien die je 
– door het schuifje bij het gewenste item kunt in- 
of uitschakelen – aan het menu kunt toevoegen. 

je vergrendelingsscherm alleen bestaat uit een 
achtergrondafbeelding.
De hier genoemde aanpassingen zijn natuurlijk 
alleen maar kleine. Met apart verkrijgbare soft-
ware kun je echter nog veel meer aanpassen in 
Windows 10. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 
Aero Glass opnieuw in te schakelen in Windows 
10. Die functie – waarmee je vensters doorzich-
tig kunt maken - was aanwezig in Windows 7, 

maar Windows 10 heeft een compleet andere 
interface, waardoor de Glass-functionaliteit niet 
meer aanwezig is. Met de tool AeroGlass kun je 
dit echter onder Windows 10 ook weer herstel-
len. Download de tweak via http://glass8.eu/
download.html. Na de installatie kun je vanuit 
de software regelen hoe je de Aero Glass-
functionaliteit wil toepassen in Windows. Op het 
tabblad Glass colors kun je de kleuren kiezen 
voor actieve en inactieve vensters. Standaard 
wordt de kleur automatisch bepaald op basis van 
je bureaubladachtergrond. Als je het vinkje weg-
haalt bij Automatically compute from desktop 
background kun je zelf een kleur selecteren, 
evenals de transparantie. Het enige nadeel van 
de tool AeroGlass is dat de software wel een 
beetje buggy is. Hierdoor kan het voorkomen 
dat je Windows 10-interface er niet helemaal uit 
komt te zien zoals je misschien zou verwachten. 
Bovendien hadden wij tijdens het testen ook 
wat problemen met de software. Zo kregen we 
ondermeer een foutmelding met betrekkking tot 
het Windows vensterbeheer. Kortom: installeer 
deze software alleen als je precies weet wat je 
doet en je het geen probleem vindt om te expe-
rimenteren.  

Limieten
In het startmenu van Windows 10 zijn 
limieten ingebouwd voor het maximum 
aantal items dat je erin kunt (laten) 
plaatsen. In totaal kun je er 512 items in 
kwijt. Dat is overigens nog best veel, maar 
als je tal van programma’s hebt geïnstal-
leerd, die ieder hun eigen aparte tools 
hebben, dan kan het zijn dat je dat limiet 
al snel bereikt. Kom je boven het limiet 
uit, dan verdwijnen er items van het menu 
en wordt de volgorde van de tegels door 
elkaar gegooid. Microsoft werkt aan een 
oplossing om het limiet te verhogen of 
zelfs helemaal op te heffen.

  Aero Glass in Windows 10; het kan dankzij deze tool.

 Via dit scherm kun je eenvoudig nieuwe onderde-

len toevoegen aan het startmenu. 

62 W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

Windows 10-aanpassingen_MG.indd   62 28/09/15   16:48



63

SPECIAL
Windows 10 aanpassen

W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S 63

Terug naar toen
Vind je het nieuwe Windows 10-startmenu toch 
niks en verlang je weer terug naar het Menu 
Start uit Windows 7, dan zijn er ook nog andere 
oplossingen. Voor Windows 8 en 8.1 waren er al 
diverse (gratis en betaalde) tools beschikbaar, 

waarmee je het oude startmenu van Windows 
Vista en 7 weer kon terugkrijgen in Windows 8. 
En laten we eerlijk zijn; die tegelinterface van 
Windows 8 was voor veel gebruikers toch wel 
een doorn in het oog… 
De bekende tools die voor Windows 8 be-

schikbaar waren zijn vernieuwd, waardoor ze 
nu ook in Windows 10 zijn te gebruiken. Zo is 
Start8 (www.stardock.com) nu hernoemd naar 
Start10, en werkt dus ook onder het nieuwe 
besturingssysteem. Het programma kun je 30 
dagen gebruiken, of voor 5 dollar aanschaffen.

Volledig schaalbaar 
startmenu
Een van de grote voordelen van het 
nieuwe startmenu in Windows 10 is dat je 
hem zo groot of zo klein kunt maken als je 
zelf wil. Niet alleen door het aantal items 
dat je in het startmenu opneemt te ver-
groten (of te verkleinen), maar ook door 
het menu zelf groter te maken. Dat kan 
door met je muiscursor naar een van de 
boven- of zijranden van het  startmenu te 
gaan, en daar de zijkant of bovenkant te 
verslepen. Windows 10 blijkt dat formaat 
vervolgens ook onthouden.

 Het Windows 10-startmenu kun je (bijna) zo groot 

of zo klein maken als je zelf wilt.

 De drie stijlen van Start10.

 Let op de teller bij het Mail-icoon en de grotere 

pictogrammen dan normaal.
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Apps en programma’s
Als je tijdens de installatie van Windows 10 hebt 
gekozen voor de Expressinstellingen, dan heb 
je daarmee ook alle standaardprogramma’s 
– die bijvoorbeeld in Windows 7 of 8 waren 
ingesteld – overschreven. Dat betekent dus dat 
bijvoorbeeld een mp3-bestand niet meer met 
je favoriete muziekspeler wordt geopend, maar 
met de app Muziek van Windows 10. Als je al die 
koppelingen en programma’s naar eigen wens 
hebt ingesteld, kan dit frustrerend zijn. Je past de 
standaardprogramma’s in Windows 10 als volgt 
aan. Open Start, klik op of zoek naar Instellin-
gen en ga naar de optie Systeem. Aldaar klik je 
aan de linkerzijde op Standard-apps en kun je 
per categorie opgeven welk programma met dat 
type bestand moet worden geopend.
Let wel: met deze optie kun je alleen de stan-
daard apps van Windows 10 koppelen of 
ontkoppelen van bepaalde bestanden. Wil je 
ook andere bestandstypen (opnieuw) koppelen 
aan bepaalde programma’s, dan moet je in het 
genoemde scherm verder naar beneden scrollen 
en de optie Standaard-apps per bestandstype 
kiezen aanklikken. Nu worden alle bekende 
bestandstypen weergegeven en de daaraan 
gekoppelde applicaties. 

Nieuwe app store
Overigens heeft Windows een vernieuwde app-
winkel. In tegenstelling tot de vorige Windows-
versie bevat de nieuwe store ook zogenoemde 
Universal Apps. Dat zijn apps die zowel op de 
desktop als in de tabletweergave van Windows 
10 werken. Het grootste voordeel ten opzichte 
van dergelijke apps onder Windows 8 is dat je 
ze nu ook van formaat kunt wijzigen. Zo kun je 
een app kleiner maken, zodat deze ook als een 
normaal venster op het bureaublad kan worden 
weergegeven, in plaats van alleen fullscreen. 
Kortom: de moeite waard om de vernieuwde 
Windows 10 app store eens verder te verkennen. 
De vernieuwde Windows Store open je door in 
het startmenu ‘Store’ in te typen of het bijbeho-
rende pictogram op te zoeken. Het aanbod is 
nog altijd zeer beperkt, maar de Universal-apps 
die er zijn werken erg goed. Voorbeelden hiervan 
zijn de Twitter- en Facebook-apps, alhoewel wel 
wat functies helaas ontbreken. De Facebook-app 
integreert bovendien met je toestemming met 
het vergrendelscherm van Windows 10. Verder 
kun je nu ook ‘gewone’ software vanuit de Win-
dows Store downloaden, dus niet alleen apps, 

 Je kunt bij Start10 kiezen voor drie weergaveop-
ties: Windows 7 Stijl, Modern Style en Windows 
10 Stijl. De tweede optie is een startmenu ont-
worpen door Stardock zelf, de eerste en laatste 
zijn exacte kopieën van de respectievelijke 
Windows-versies, waarbij we het meest te spre-
ken zijn over het Windows 7-menu. Bij Thema’s 
kun je voor elk menu – met uitzondering dan wel 
van het Windows 10-menu – kiezen hoe hij eruit 
moet komen te zien. Bij Windows 7-stijl kun je 
bijvoorbeeld kiezen voor de afgeronde hoeken 

van versie 7, of voor een wat modernere look of 
voor eentje met schaduwen.
Onder de mogelijkheden voor het menu Start 
kun je de startknop configureren. Er is standaard 
een behoorlijk aantal keuzes, maar met Kies 
afbeelding kun je ook zelf een afbeelding se-
lecteren om als startknop te gebruiken. Andere 
mogelijkheden zijn om een textuur als achter-
grond te gebruiken voor zowel het menu Start 
als de taakbalk, de transparantie uit te schake-
len, grote of kleine pictogrammen te gebruiken 
in het startmenu en meer. Het enige nadeel is 
dat het aangepaste menu Start van Stardock niet 
in grootte is aan te passen.
Een alternatief voor Start10 is StartIsBack++, te 
downloaden via www.startisback.com. Naast 
aanpassingen voor het menu Start voert dit 
programma ook wijzigingen op de taakbalk door, 
zoals badges voor app-pictogrammen, zoals 
bij Mail het aantal ongelezen berichten, en de 
mogelijkheid om grote pictogrammen te gebrui-
ken in het menu. StartIsBack++ is niet gratis; je 
betaalt 3 dollar per computer, maar dat is dan 
wel een eenmalig bedrag.

Windows Media Center 
en het minder goede alternatief
Na de upgrade naar Windows 10 raak je Windows Media Center kwijt. De reden is dat Mi-
crosoft deze software al een tijdje niet meer ondersteunt. Bestaande gebruikers krijgen in 
plaats daarvan een gratis app om dvd’s af te 
spelen. Dat geldt specifiek voor gebruikers 
die upgraden vanaf Windows 7 Home Pre-
mium, Professional of Ultimate en Windows 
8.1 met Media Center. Om die dvd-app te 
krijgen, moet je de KB3081704-update instal-
leren, waarna de dvd-app in de Windows 
Store wordt gedownload. Andere gebruikers 
kunnen los de app kopen voor € 14,89. Die 
prijs komt doordat Microsoft de MPEG2-
licentie in de software heeft opgenomen, die 
is echter niet zonder meer gratis te gebrui-
ken. Geen zin om te betalen? Kies dan voor 
het gratis VLC Media Player, die al standaard 
ondersteuning biedt voor dvd’s (en nog veel 
meer natuurlijk)…

 Deze dvd-spelersoftware van Microsoft krijgt geen 

lovende reviews, je kunt beter uitwijken naar een 

programma als VLC Media Player.

 Het resultaat met het Windows 7-startmenu.

Windows 10-aanpassingen_MG.indd   64 28/09/15   16:49



SPECIAL
Windows 10 aanpassen

65W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

maar ook desktopapplicaties. 
In de Store bevinden zich overigens ook Univer-
sal-apps van Office. De apps hebben weliswaar 
een fractie van de originele functies van de 
volledige Microsoft Office-suite, maar zijn handig 
voor even snel een Office-document bewerken. 
De apps vind je terug onder de noemers Word 
Mobile, PowerPoint Mobile en Excel Mobile. Het 
lezen van documenten is overigens gratis voor 
iedereen, maar voor het bewerken heb je een 
geldig Office 365-abonnement nodig.

Browser en mail
Wat betreft de browser, denken we dat je toch 
nog aan de slag wilt met Firefox of Chrome. Egde 
werkt prima, maar biedt toch wat beperktere 
functies om als serieuze browser te worden 
beschouwd, met name door het ontbreken 
van extensies. Er zijn daar op dit moment geen 

oplossingen voor. En dat is eigenlijk wel jammer, 
omdat Microsoft Edge nu nog heel erg snel 
werkt en zo lekker clean is. Waarschijnlijk zal dat 
echter met al die extensies wel weer anders zijn. 
Gelukkig wordt ook Internet Explorer nog steeds 
meegeleverd met Windows 10. Waar je wel het 
een ander even in wilt stellen, is de nieuwe Mail-
app in Windows 10. Je kunt een aantal dingen 
veranderen, zoals wat er moet gebeuren als je 
links of rechts veegt op een e-mail en het plaatje 
dat standaard moet worden weergegeven als 
je de Mail-app opent en nog geen mail hebt 
geselecteerd. Om deze acties in te stellen, klik je 
linksonder op het tandwieltje van de Mail-app.

Tot slot
Twee maanden na de lancering van Windows 10 
is er nog veel beweging. De meest voorkomende 
problemen van gebruikers tijdens de upgrade 

zijn inmiddels bekend en voor een aantal 
ervan zijn oplossingen beschikbaar. De meeste 
software is compatibel met Windows 10, omdat 
er ook geen grote structurele wijzigingen zijn 
gemaakt in api’s en frameworks. Bovendien is er 
een nieuw type app met Windows 10 beschik-
baar gekomen, de Universal-apps, die zijn geop ti-
maliseerd voor telefoon, tablet en desktop. 

We hopen dat er de komende maanden meer 
Universal-apps verschijnen, omdat ze een 
prettige gebruikservaring bieden voor elk type 
Windows-platform. Echte grote aanpassingen die 
je kunt doorvoeren in Windows 10 zijn er niet. 
Je kunt Windows Aero weer even aanzetten in 
Windows 10 en terug naar het oude menu Start, 
zoals in Windows 7, maar dan alleen met de 
juiste tools. Verder is het belangrijk om enkele 
privacy-instellingen goed te configureren.

 De standaard-apps in Windows 

kun je hier wijzigen.

 De andere bestandsex-

tensies kun je hier koppelen 

aan de juiste programma’s. 
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SPECIAL
Basiscursus: privacy in Windows 10

WWindows 10 is de eerste ‘Windows as a 
service’. Dit betekent dat er na Windows 10 
geen grote nieuwe releases meer komen, 

maar dat de Windows die je gebruikt vanaf nu altijd de 
nieuwste, meest up-to-date versie is. Kleine en grote 
updates komen ongemerkt binnen en werken daarna 
het besturingssysteem helemaal bij. Net zoals nu al het 
geval is bij iOS, Google Chrome en online diensten zoals 

Office 365 en Gmail. Altijd de laatste versie en zonder bij 
te betalen, wie kan daar nou tegen zijn?

De vergelijking gaat echter nog eens stap verder en 
hier waren de Windows-gebruikers duidelijk niet op 
voorbereid. Windows als platform voor services betekent 
namelijk ook dat Windows én de programma’s die op 
Windows draaien, persoonlijker moeten worden. Ze 
richten zich op jouw voorkeuren en verwachtingen. De 
weer-app geeft dus niet zomaar een weersverwachting, 
maar specifiek de weersverwachting voor de plek waar 
jij bent of waar jij volgens jouw agenda straks naartoe 
gaat. Verder wil Microsoft jou, na de gratis upgrade naar 
Windows 10, graag extra diensten verkopen. En de kans 
dat je ook echt iets koopt, is veel groter als Microsoft jou 
eerst heeft leren kennen. Windows is dus persoonlijker, 
maar daarmee ook nieuwsgieriger.

1 Hoe verzamelt Microsoft 
persoonsgegevens?

De manier waarop Windows 10 persoonsgegevens 
verzamelt, lijkt veel op hoe iOS en Android dat doen. 

En dat is ook niet onlogisch, 
want Windows 10 is door 
Microsoft gemaakt als één 
besturingssysteem voor alle 
apparaten, dus behalve de 
pc ook voor smartphone en 
tablet. Helaas voor Microsoft 
speelt Windows 10 daar nog 

De positieve reacties op Windows 10 worden 
overschaduwd door de informatiehonger die het 
nieuwe besturingssysteem vertoont. Windows 10 
bevat namelijk een flink aantal nieuwe functies 
die informatie over de gebruiker verzamelen en 
uitwisselen via internet. Maar wat verzamelt 
Windows 10 precies, wat kun je ertegen doen en is 
het überhaupt nodig om daar wat tegen te doen?
E D M O N D  VA R W I J K

Doe zelf wat Microsoft 
al had moeten doen

EINDELIJK 
PRIVACY!
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geen echte rol van betekenis, maar het besturingssys-
teem is er wel klaar voor. Meer dan vorige versies 
van Windows, ondersteunt Windows 10 functies die 
typerend zijn voor mobiele apparaten. Denk bijvoor-
beeld aan een gps-ontvanger, een temperatuur- of 
luchtdruk meter, maar ook de camera en microfoon. De 
informatie afkomstig van zo’n sensor, deelt Windows 
bijvoorbeeld met de weer-app die het gebruikt om 
de weersverwachting te geven specifiek voor de plek 
waar jij bent. En ineens zijn er dan behalve jijzelf nog 
minimaal twee partijen die altijd weten waar je bent: 
Microsoft én de maker van de weer-app.
Behalve de informatie van jouw apparaat, beschikt Mic-
rosoft over nog meer bronnen om jou te leren kennen. 
Een heel belangrijke ben je zelf. Elke zoekopdracht met 
Bing, elk document dat je uploadt naar OneDrive, elk 
spraakcommando dat je geeft aan Cortana: het zijn alle-
maal gegevens die Microsoft registreert en gebruikt.

Tot slot werkt Microsoft ook nog samen met ande-
re bedrijven om het profiel verder in te kleuren. Zo 
koopt het bijvoorbeeld demografische gegevens zoals 
de leeftijdsopbouw van de bevolking in een bepaalde 
streek of stad. Microsoft kan de gegevens die het van 
jou heeft, daaraan relateren. Of het neemt IP-geba-
seerde locatiegegevens af van een netwerkleverancier 
om zo jouw locatie te bepalen wanneer jouw pc geen 
gps-sensor heeft of je gewoon thuis achter een DSL- of 
kabelmodem zit. 

2 Welke persoonsgegevens 
verzamelt Microsoft?

Om te weten te komen welke gegevens Microsoft 
verzamelt, kun je de Microsoft-servicesovereenkomst 
(www.tiny.cc/serv) en de Microsoft Privacyverklaring 
(www.tiny.cc/priv) raadplegen (dit zijn de oorspronke-
lijke Engelstalige documenten, zie ook het kader 'Ned-
erlandse versie'). Behalve generieke informatie over de 
gegevens die Microsoft verzamelt, gaan de document-

 Bij een 

standaard-in-

stallatie schakelt 

Windows 10 alle 

privacygevoelige 

opties in.

en ook dieper in op de dataverzameling bij specifieke 
Microsoft-producten en -diensten als Bing, Cortana, 
Office, OneDrive, Skype, Xbox en ook Windows. De 
ge gevens die Microsoft verzamelt zijn contactgegevens 
zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres 
en telefoonnummer, maar ook leeftijd, geslacht en 
het land waarin iemand woont. Ook persoonlijke 
voorkeuren en favorieten zijn interessant, zoals de 
voorkeurs taal, teams die je volgt in een sport-app en 
de aandelen die je volgt in een financiële app. Daar-
naast zaken als je creditcardnummer met bijbehoren-
de beveiligingscode, je dataverbruik, informatie over 

Privacy
Het recht op privacy van Nederlanders ligt vast in artikel 10 van de 
Nederlandse Grondwet. Privacy is daar omschreven als “het recht 
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer”. Dit betekent dat 
iedereen het recht heeft om in beslotenheid van zijn persoonlijke 
levenssfeer met rust gelaten te worden en bijvoorbeeld niet te 
worden bespied of afgeluisterd. De persoonlijke levenssfeer is je 
huis, maar bijvoorbeeld ook een briefwisseling en andere vormen 
van communicatie. Omdat wetten en regels in Nederland niet 
getoetst worden aan de Grondwet, regelt de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) de kaders voor privacy en omgang met 
persoonsgegevenSs in de dagelijkse praktijk. Hierin staat wat er 
allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens en welke rechten 
je hebt wanneer jouw gegevens gebruikt worden. Je hebt bijvoor-
beeld het recht om jouw gegevens in te zien en onjuiste gegevens 
te laten aanpassen. Het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) ziet erop toe dat deze regels worden gehandhaafd en kan 
boetes uitdelen aan organisaties die dat niet doen. Daarnaast 
adviseert het CBP over nieuwe regelgeving en maakt het overheid, 
burgers en bedrijven alert hoe zij persoonsgegevens verzamelen, 
opslaan en gebruiken.

Het recht op privacy van Nederlanders is vastgelegd in de Grondwet 

en omvat onder meer privacy bij alle communicatie.
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de apparaten die je gebruikt, je contactpersonen en 
relaties en ook wachtwoorden, wachtwoordhints en 
soortgelijke beveiligingsinformatie die je gebruikt om 
in te loggen. Ook kijkt Microsoft “wanneer dat nodig is 
voor de dienstverlening” in documenten en berichten 
die je verstuurt of ontvangt. Volgens Microsoft gaat 
het dan om de inhoud van documenten, foto’s, muziek 
en video die je uploadt naar een Microsoft-service 
zoals OneDrive, onderwerp en inhoud van een e-mail 
of de tekst van een expresbericht. Al met al een flinke 
waslijst en genoeg om een persoon vergaand in kaart 
te brengen.

3 Windows Spyware?
In Windows 10 zitten 37 privacygevoelige functies en 
deze worden bij een standaardinstallatie allemaal 

 Een app die 

toegang heeft 

tot je locatie-

gegevens, weet 

daarna altijd 

waar je bent.

 De Microsoft-

privacyverkla-

ring is een goed 

startpunt om 

meer te weten 

te komen over 

hoe en welke in-

formatie Micro-

soft verzamelt.

Nederlandse versie
Er bestaat ook een Nederlandstalige services-
overeenkomst en een Nederlandstalige priva-
cyverklaring, maar beter gebruik je de oor-
spronkelijke Engelse versie. Het vertaalwerk is 
matig, waardoor dan net de nuance wegvalt of 
je gewoon op het verkeerde been wordt gezet. 
Zo is bijvoorbeeld de zin “Microsoft collects data 
to operate effectively” vertaald met “Microsoft 
verzamelt gegevens om effectief te exploiteren”. 
Lees je de Nederlandse versie, dan begrijp je 
dus dat Microsoft de gegevens verzamelt om 
die eens flink te exploiteren, terwijl de Engelse 
tekst aangeeft dat Microsoft de gegevens vooral 
gebruikt om de eigen bedrijfsvoering effectiever 
te maken. Misschien is de Bing Translator toch 
nog niet goed genoeg om dit soort belangrijke 
documenten mee te vertalen?
Microsoft-servicesovereenkomst 
(NL): www.tiny.cc/servnl
Microsoft-privacyverklaring 
(NL): www.tiny.cc/privnl
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ingeschakeld. Log je bijvoorbeeld in met een Micro soft-
ID, zoals een Hotmail- of Live-mailadres, dan registreert 
Micro soft je hele browsergeschiedenis, al jouw favori-
eten, de sites die je bezoekt en applicaties die je gebrui-
kt, samen met de wachtwoorden van alle wifi-netwerken 
die je gebruikt. Daarnaast gebruikt het gps, 3G en 
anders gewoon je wifi- of internetverbinding om te 
bepalen waar je bent en opnieuw wordt dit continu be-
waard en gedeeld met alle programma’s en services op 
de pc of online. Een aparte vermelding verdient verder 
Cortana, de spraakgestuurde zoek machine en persoon-
lijke assistentie. Hoewel Cortana nu nog ontbreekt in 
de Nederlandse Windows 10 (een Nederlandse Cortana 
wordt eigenlijk nog wel dit jaar verwacht), leest Cortana 
je agenda, je adresboek, al je e-mail en sms’jes om jou 
beter te leren kennen. Het uploadt deze informatie ook 
naar de cloud. Zelfs je stemgeluid wordt opgenomen en 
geüpload voor analyse!

4 Wat kun je eraan doen?
Wil je meer privacy, dan zijn gelukkig de vele privacy-
gevoelige opties eenvoudig aan te passen of uit te 
schakelen. Je kunt dit al tijdens de installatie doen 
door niet voor de express-instellingen te kiezen, maar 
juist dan al de opties te doorlopen en uit te schakelen, 
maar het kan ook later nog altijd. Microsoft heeft alle 

privacyopties bij elkaar gezet in het onderdeel Privacy 
van de Instellingen. Doordat één grote Ik-wil-privacy-
knop ontbreekt, zul je wel alle 37 functies stuk voor 
stuk langs moeten en zelf moeten bepalen wat de 
juiste instelling is.

De eerste optie in het submenu Algemeen gaat over 
het reclame-id. Dit is een geanonimiseerd profiel dat 
echter wel bepaalde kenmerken van jou heeft. Online 
adverteerders gebruiken het om hun advertenties 
beter op jou af te stemmen. Ook Microsoft zelf is overi-
gens zo’n reclameverkoper die dit reclame-ID gebruikt. 
Door de bovenste optie op Uit te zetten, stop je het 
gebruik van een reclame-ID door Windows 10.

Vind je gerichte advertenties niet erg, maar wil je er 
wel meer controle over, klik dan op Mijn Microsoft-
reclame en andere persoonlijke gegevens beheren. 
Microsoft sluist je nu door naar de webservice voor 
gepersonaliseerde advertenties. Hier kun je kiezen of 
je gepersonaliseerde advertenties van Microsoft of van 
andere bedrijven wilt, en welke dan. De instelling van 
advertenties van andere bedrijven verloopt via de web-
site van de EDAA, een vereniging van Europese online 
adverteerders waar ook Microsoft lid van is.

Onder Privacy / Feedback en Diagnose vind je het 
onderdeel Diagnose en verbruiksgegevens. Hiermee 
verzamelt Microsoft een breed scala aan gebruiks-
gegevens. Standaard staat deze optie op Volledig 
(aanbevolen). Beter kies je hier voor Basis. Wat ons 
betreft had Microsoft het mogelijk moeten maken om 
dit helemaal uit te zetten! 

5 Plaatsbepaling
Een tweede belangrijk onderdeel van de privacy-
instellingen betreft het gebruik van locatiegegevens. 
Klik op Locatie om deze opties te zien. Om de privacy 
te beschermen speelt de bovenste optie geen rol, die 
betreft alleen het door gebruikers zelf mogen aanpas-
sen van de locatie-instelling. Wil je niet dat jouw locatie 
door apps en services mag worden gebruikt, schakel  Persoonlijke 

assistente Cor-

tana wil een wel 

heel innige band 

opbouwen.

 In het onder-

deel Privacy van 

de Instellingen 

kun je alle 

privacy gevoelige 

functies in- en 

uitschakelen.
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dan de optie Locatie uit. Is de locatie ingeschakeld, 
dan houdt Windows ook actief bij waar je allemaal 
geweest bent. Deze locatiegeschiedenis is specifiek 
voor een apparaat. Wil je niet dat een app of service 
deze geschiedenis kan raadplegen, klik dan op Wissen. 
Onder aan de opties voor locaties zie je nog de lijst 
met apps en programma’s die gebruik kúnnen maken 
van de locatieservice en bij elke app is aangegeven of 
die deze service ook echt mag gebruiken. Wil je dat 
een app de locatieservice niet mag gebruiken, zet de 
schakelaar dan op Uit. Zie je er wel voordeel in, kies 
dan voor Aan.

Loop op deze manier door alle instellingen en 
schakel die uit of in waar je geen of juist wel gebruik 

van wilt maken. Niet alle keuzes zijn overigens zo mak-
kelijk te maken. Bij Algemeen kun je het gebruik van 
het SmartScreen-filter uitschakelen. Inderdaad wordt 
dan niet meer elke url die een van de apps opent naar 
Microsoft geüpload, maar je schakelt hiermee wel een 
belangrijk wapen tegen phishing en malware uit. Kies 
je hier toch voor, zorg dan wel minimaal voor een goed 
alternatief.

6 Engels Cortana
Gebruik je een Engelse Windows, dan beschik je nu ook 
al over Cortana. De instellingen die Cortana gebruikt, 
kun je regelen door Cortana te starten en dan op de 
Instellingen in de linkerkantlijn van het Cortana-ven-

 Wil je niet 

continu gevolgd 

worden bij het 

surfen over het 

internet, schakel 

dan de reclame-

ID uit.

 Ook de voor-

keuren voor ge-

personaliseerde 

advertenties van 

Microsoft en an-

dere bedrijven 

kun je aanpas-

sen of gewoon 

uitschakelen.

 De locatieser-

vice is een van 

de privacyinstel-

lingen die je 

per app kunt 

bepalen.

Schakelt Windows 10   
illegale software uit?
Nu Microsoft even nadrukkelijk in de schijnw-
erpers staat door de komst van Windows 10 en 
de rumoer rond privacy, duiken ook al snel de 
cowboyverhalen op. Een blogger las de Micro-
soft-servicesovereenkomst en maakte daaruit 
op dat Microsoft voortaan illegale software 
zou opsporen en uitschakelen. Het zou hierbij 
vooral om games gaan. Dit laatste had een bel 
moeten doen rinkelen, want dit doet Microsoft 
al tijden, maar wel uitsluitend op de Xbox. De 
Xbox is een gesloten systeem waar Microsoft 
zowel de software als aangesloten hardware 
streng controleert en in voorkomende gevallen 
ook blokkeert. De strikte controle moet volgens 
Microsoft een betere kwaliteit game-ervaring 
opleveren. Van het uitschakelen van illegale 
software op de pc is dus geen sprake.

Dit onderdeel van de service-overeenkomst zorgde voor 

veel verwarring, gaat Microsoft ook illegale software 

uitschakelen en niet goedgekeurde hardware? Op de Xbox 

al jaren mogelijk, maar niet op de pc.
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ster te klikken. Cortana helemaal het zwijgen opleggen 
kan weer wel via de Privacyopties in het menu Instel-
lingen. Kies dan Spraak, handschrift en typen en kies 
Stoppen met leren kennen.

7 Andere instellingen
Niet alle privacygevoelige opties zitten bij de privacyop-
ties in het onderdeel Instellingen. Het gebruik van het 
eerder genoemde reclame-ID is precies het tegenoverg-
estelde van de Do Not Track-optie zoals de meeste 
browsers die nu bieden (inclusief Edge, de Windows 
10-browser). De Do Not Track-optie moet wel apart 
worden ingeschakeld. Start Edge om via Meer acties / 
Instellingen / Geavanceerde instellingen weergeven 
alsnog Do Not Track-aanvragen verzenden aan te 
zetten. Gebruik je een andere browser, zoals Firefox 
of Chrome, dan is het inschakelen van Do Not Track 
op Windows 10 niet anders dan voor die browser op 
Windows 7 of 8/8.1.

Een optie die lastiger te plaatsen is, betreft de nieuwe 
peer-to-peer-levering van Windows Updates. Open in 
de Instellingen het onderdeel Bijwerken en beveili-
ging. Klik dan bij Windows Update op Geavanceerde 
opties / Kiezen op welke manier updates worden 
geleverd. Kwamen bij vorige versies van Windows de 
updates alleen van Microsoft, Windows 10 accepteert 
ze ook van andere pc’s. Het updaten moet daardoor 
sneller gaan. Maar Microsoft claimt hiervoor wel een 
deel van jouw bandbreedte. Bovendien weet je nooit 
zeker hoe veilig dit systeem is, dat toch informatie die 
al op jouw pc staat (ook al is het een Windows Update) 

via een onbekend Microsoft peer-to-peer-netwerk ver-
spreidt naar andere pc’s. Zet de schakelaar op Uit om 
alleen nog maar updates rechtstreeks van Microsoft 
te accepteren of kies anders voor pc’s in het lokale 
netwerk om niet ook updates via het internet te delen 
met onbekende pc’s.

8 Schade en schande
Niet eerder gaf een versie van Windows zichzelf – 
zonder het de gebruiker te vragen – het recht om zo 
veel privacygevoelige gegevens te verzamelen en te 
gebruiken voor uiteindelijk toch zakelijke doeleinden. 
De zorgen rondom Windows 10 en privacy zijn dus 
terecht. Microsoft is hierin nu gelijkwaardig aan Apple 
en Google die dit met iOS en Android al geruime tijd 
doen. Anders dan Apple en Google, wil Microsoft 
echter terrein winnen en kan het zich niet veroorloven 
de goodwill die het met Windows 10 scoort, nu alweer 
te verspelen. Meer openheid over wat het bedrijf ver-
zamelt en deelt is daarbij noodzakelijk. De verwacht-
ingen van pc-gebruikers zijn juist op dit vlak namelijk 
duidelijk anders dan die van een mobieltje of smart-
phone. Dat Microsoft zich dat niet bewust is geweest, 
zegt veel over hoe ver het bedrijf op sommige punten 
al is weggeraakt van zijn belangrijkste groep klanten. 
De klok loopt, het is tijd voor een Windows-herstelac-
tie.en natuurlijk Windows Phone. Handig wanneer 
je persoonlijke documenten en foto’s ook onderweg 
mee wilt nemen. 
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I n dit artikel laten we je zien hoe je je systeem na 
de upgrade naar Windows 10 ontdoet van on-
nodige installatieresten. Ook controleren we het 

systeem op onwillige drivers en helpen we wat extra 
schijfruimte vrij te maken. En schoon installeren kan 
altijd nog.
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1 Terugrol
We gaan ervan uit dat je, evenals heel veel andere 
gebruikers, via de gratis upgrade van Windows 7 of 
8.1 naar Windows 10 bent overgestapt. In de meeste 
gevallen gebeurt die overstap vlekkeloos, maar wat 
als je toch niet tevreden bent met die upgrade en 
je liever terugkeert naar je vorige Windows-versie? 
Dat hoort in principe probleemloos te kunnen. Open 
het Windows-startmenu en kies Instellingen. Klik 
op Bijwerken en beveiliging en ga naar de rubriek 
Systeemherstel. Als het goed is, tref je hier de optie 
Terug naar Windows 8.1 (of 7) aan. Let wel, deze optie 
is slechts één maand lang beschikbaar na je update 
naar Windows 10. Als je wilt terugkeren naar je vorige 
Windows-installatie, druk dan op de knop Aan de slag 
en volg de verdere instructies.

  1. Keer je 

Windows 10 

(voorlopig) toch 

liever weer de 

rug toe?

Wellicht is ook op jouw pc Windows 7 of 8 intussen 
ingeruild voor de gratis upgrade naar Windows 10. 
In principe hoort die overstap vlekkeloos te 
verlopen, maar het kan wel gebeuren dat sommige 
hardware toch niet naar behoren werkt of dat er 
allerlei restanten of overtolligheden op je systeem 
staan. In dit artikel zetten we je vernieuwde 
systeem weer vlot op de rit.
I G N A C E  D E  G R O OT

Installatieresten verwijderen of schoon 
installeren?

FRISSE START 
VOOR WINDOWS
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2 Herstel
Is de upgrade goed verlopen, maar heeft er zich 
naderhand iets voorgedaan waardoor Windows 10 
toch niet lekker of betrouwbaar meer werkt, dan 
kun je ook datzelfde ingebouwde Systeemherstel 
aanspreken (zie ook tip 1). Deze keer druk je bij de 
bovenste rubriek Deze pc opnieuw instellen op de 
knop Aan de slag. Je krijgt dan twee keuzes te zien: 
Mijn bestanden behouden of Alles verwijderen. 
In het eerste geval worden apps en de bijhorende 
instellingen verwijderd, maar je persoonlijke be-
standen blijven behouden. Ben je toch niet hele-
maal gerust in dit hele proces, dan kun je natuurlijk 
zelf ook eerst een back-up maken (zie tip 3). In het 
tweede geval gaan ook je eigen data en instellingen 
voor de bijl en is het resultaat een verse Windows 
10-installatie.

3 Schijfback-up
Is je pc inderdaad aan systeemherstel toe, maar 
vertrouw je Windows niet helemaal als het aankomt 
op het behoud van jouw persoonlijke bestanden, 
dan kun je natuurlijk eerst zelf een back-up maken. 
Een degelijke en gratis tool is EaseUS Todo Back-
up Free (http://tiny.cc/todo2), waarmee je zowel 
een gerichte databack-up als een complete image 
van één of meerdere partities kunt maken. Ook 
wanneer je voor een partitieback-up kiest, blijft het 
mogelijk die als een virtuele schijf te koppelen zodat 
je de geback-upte gegevens alsnog als individuele 
bestanden kunt benaderen en die desgewenst 

kunt terugzetten: open het menu Tools, kies de optie 
Mount/unmount en selecteer de gewenste partitie-
back-up.

4 Schone installatie
Een verse installatie van Windows 10 levert haast per 
definitie een schonere installatie op dan een upgrade 
vanaf Windows 7 of 8.1 en er wordt ook minder opsla-
gruimte voor gebruikt. Meteen voor zo’n installatie 
kiezen, bijvoorbeeld met behulp van de Media Creation 
Tool (http://tiny.cc/mcrt2), in plaats van je oude Win-
dows-installatie te upgraden lukt echter niet, tenzij je 
al over een geldige licentie voor Windows 10 beschikt. 
Het is wél mogelijk een schone installatie uit te voeren 
nadat je je Windows 7 of 8.1 naar Windows 10 hebt 
geüpgraded. Bij zo’n upgrade controleert de installer 
namelijk of je over een legitieme Windows-installatie 
beschikt, en zal die automatisch je pc activeren voor 
gebruik met Windows 10. Je ontvangt weliswaar geen 
productsleutel, maar (de hardware van) je pc wordt 
bij Microsoft geregistreerd. Voer je naderhand alsnog 
een schone installatie van Windows 10 uit op diezelfde 
computer, dan controleren de Microsoft-servers of het 
om een reeds geregistreerd apparaat gaat. Is dat inder-
daad zo, dan hoort de schone installatie van Windows 
10 zich netjes te (re)activeren.

  4. Windows 

10 meteen 

schoon install-

eren lukt niet, 

tenzij na een 

eerder uitgevo-
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(of met een 
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  3.  In EaseUS 
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Werkt Windows 10 niet 
meer lekker, start dan via 
Systeemherstel de functie 
Deze pc opnieuw instellen
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5 Drivers
In de meeste gevallen verloopt de upgrade van Win-
dows 7 of 8.1 naar Windows 10 zonder veel proble-
men. Toch doe je er goed aan even te controleren 
of alle stuurprogramma’s wel goed werken. Klik de 
Windows-startknop met de rechtermuisknop aan en 
kies Apparaatbeheer. Als het goed is, tref je hier geen 
enkel uitroepteken aan. Is dat wel het geval, dan kun je 
het eerst langs deze weg proberen: open het startmenu 
en kies Instellingen / Bijwerken en beveiliging. Open 
de rubriek Windows Update en klik op Controleer op 
updates. De kans is groot dat Windows een geschikte 
driver vindt en downloadt, waarna die kan worden 
geïnstalleerd en daarna het uitroepteken is verdwenen.

6 Apparaatbeheer
Krijg je het stuurprogramma niet goed via een ge-
forceerde speurtocht naar updates (zie tip 5) dan kun 
je het nog op een meer handmatige manier proberen. 
Open Apparaatbeheer en klik met de rechtermuis-
knop op het nukkige apparaat (met het uitroeptek-
en). Kies Stuurprogramma’s bijwerken en klik op 
Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma’s 
zoeken. Misschien heb je zelf de juiste driver al 
gevonden, wellicht op de site van de producent, en heb 
je die al ergens op je pc klaarstaan. Ga in dat geval voor 
de tweede optie: Op mijn computer naar stuurpro-
gramma’s zoeken en wijs Windows de weg via de knop 
Bladeren.
Lukt het ook niet op deze manier, klik dan het apparaat 
met de rechtermuisknop aan en kies Eigenschappen. 
Open het tabblad Details en kies Hardware-id’s in 
het uitklapmenu. Er verschijnen nu diverse tekstregels: 
rechtsklik op het bovenste item en kies Kopiëren. 

Vervolgens plak je de gekopieerde tekst met Ctrl+V in 
de zoekbalk van Google. De kans is reëel dat deze zoek-
tocht je effectief naar een geschikte driver leidt.
Een handige en gratis tool die dit proces min of meer 
automatiseert, is Unknown Device Identifier (www.
zhangduo.com/udi.html). Die laat alle geïnstalleerde 
stuurprogramma’s in een lijst zien en kleurt problem-
atische drivers rood. Als het goed is, krijg je ook infor-
matie over de producent. Via het menu Drivers / Find 
Driver speelt de tool de gegevens door aan Google en 
kom je met wat geluk uit bij het juiste stuurprogramma.

7 Tekort schijfruimte
Heb je niet zo’n grote SSD of harde schijf en blijkt 
er merkbaar minder schijfruimte over te zijn na de 
upgrade naar Windows 10, dan heeft je vorige Win-
dows-versie daar ongetwijfeld veel mee te maken. 
Immers, bij de upgrade naar Windows 10 wordt er 
automatisch een soort back-up gemaakt van je oude 
Windows-map zodat een terugrol naar je vorige Win-
dows-versie nog mogelijk is (zie ook tip 1). Deze map 
blijft hier dertig dagen staan, daarna verwijdert Micro-
soft de map automatisch van je systeem. Ben je er echt 
zeker van dat je niet meer naar je vorige Windows-ver-
sie terug wilt, dan kun je die back-up alvast zelf verwij-

Unknown Device Identifi er 
toont alle stuurprogramma’s 
en kleurt problematische 
drivers rood

  6. Nukkige 

drivers? Met wat 

geluk speurt 

deze tool een 

geschikt stuur-

programma 

voor je op!

  5.  Je kunt 

Windows op 
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naar mogelijke 

(driver)updates 

laten zoeken.
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deren. Die map waarin Windows de gegevens bewaart, 
Windows.old, neemt namelijk algauw tientallen giga-
bytes ruimte in. Navigeer in Windows Verkenner maar 
eens naar de locatie waar het besturingssysteem staat 
opgeslagen (meestal de C-schijf).
De oude installatie verwijderen doe je met behulp van 
de ingebouwde tool Schijfopruiming. Druk op de Win-
dows-toets en tik schijfopruiming in. Start de tool op 
en bevestig met OK. In het programmavenstertje druk 
je op de knop Systeembestanden opschonen, waarna 
je opnieuw bevestigt met OK. Als het goed is, vind je 
hier ook het item Vorige Windows-installatie(s) terug. 
Plaats hier een vinkje voor en bevestig met OK.

8 Schijfopruiming
Je treft bij Schijfopruiming (zie vorige tip) onder meer 
nog het item Tijdelijke internetbestanden aan. 
Selecteer dit onderdeel en klik onderaan op Bestan-
den weergeven. De kans is groot dat je ook deze 
bestanden probleemloos mag verwijderen, maar het 
is niet uitgesloten dat er ook intussen gedownloade 
updates voor Windows 10 tussen zitten. Die kunnen 
dan worden gebruikt voor peer-to-peer-distributie van 
Windows-updates. Concreet betekent dat dat andere 
pc’s daar gebruik van kunnen maken in plaats van die 
zelf te moeten downloaden. Let wel, standaard zijn dat 
ook pc’s buiten je eigen netwerk. Dat kun je echter aan-
passen. Open Instellingen in het Windows-startmenu 
en kies Bijwerken en beveiliging. Selecteer Windows 
Update en kies achtereenvolgens Geavanceerde 
opties / Kiezen op welke manier updates worden 

geleverd. Stip de optie pc’s in het lokale netwerk 
aan als je wilt vermijden dat ook externe pc’s van jouw 
gedownloade updates gebruik kunnen maken. Wil je 
die updates met geen enkele andere pc delen, dan mag 
je de functie uitschakelen en kun je gerust ook het item 
Tijdelijke internetbestanden opruimen.
Overigens is er nog een meer geavanceerde modus 
voor Schijfopruiming. Die start je op vanaf de op-
drachtregel met het commando cleanmgr 
/sageset:65535 & cleanmgr /sagerun:65535. Er 
komen dan extra opties ter beschikking, zoals allerlei 
logbestanden en bestanden van de Windows-foutrap-
portage. In deze modus krijg je echter niet te zien 
hoeveel schijfruimte de op te schonen items je zullen 
opleveren.

9 Apps verwijderen
Via de Schijfopruiming kun je dus al een en ander 
weghalen wat je niet langer nodig acht, maar om over-
tollige apps, programma’s of onderdelen te verwijderen 
zijn er andere mogelijkheden. Klik de Windows-start-
knop aan en kies achtereenvolgens Instellingen / Sys-
teem / Apps en onderdelen. Wacht nu even tot de lijst 
gevormd is, je krijgt een overzicht van de geïnstalleerde 
apps en programma’s te zien. De toepassingen die de 
meeste ruimte in beslag nemen, staan bovenaan in de 
lijst. Wil je een item wissen, dan hoef je dat maar aan te 
klikken en de knop Verwijderen in te drukken. Bove-
naan zie je een zoekbalk waarmee je naar de naam 
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van een specifieke app kunt zoeken. Daaronder staan 
nog twee keuzemenu’s waarmee je de apps anders 
kunt laten sorteren en kunt kiezen van welke schijf 
je de geïnstalleerde apps wilt zien. Diverse apps die 
standaard door Microsoft zijn geïnstalleerd, laten zich 
echter niet langs deze weg verwijderen. Met behulp van 
PowerShell is dat normaliter alsnog mogelijk, maar dat 
is vrij complex. Ben je toch geïnteresseerd naar deze 
methode, googel dan op de trefwoorden powershell 
windows 10 uninstall apps.

Binnen Apps en onderdelen is nog een extra optie 
waarmee je wat overbodige items kunt verwijderen, klik 
maar eens op Optionele onderdelen beheren. Miss-
chien is er bijvoorbeeld een aanvullend lettertype van 
een vreemde taal aanwezig, al moeten we zeggen dat 
je hier maar erg weinig schijfruimte mee vrijmaakt. Klik 
op een extra onderdeel dat je niet meer wilt hebben en 
bevestig met Verwijderen om het weg te gooien.

10 Onderdelen wissen
Gewone programma’s laten zich weliswaar ook wegha-
len via de methode beschreven in tip 9, maar er is nog 
een andere weg, die met name interessant is wanneer 
je specifieke Windows-onderdelen wilt uitschakelen. 
Open het Windows-startmenu, tik Configuratiescherm 
in en druk op Enter. Je herkent het venster ongetwi-
jfeld uit eerdere Windows-versies. Via de optie Een 
programma verwijderen of wijzigen is een program-
ma verwijderen ook gewoon een kwestie van het te 
selecteren en de knop Verwijderen in te drukken. 
In de linkerkolom vind je echter ook de rubriek 
Windows-onderdelen in- of uitschakelen terug. Met 
behulp van vinkjes is het mogelijk hier allerlei extra 
functies te activeren of juist weg te halen, zoals Telnet-
client, Windows PowerShell 2.0 en XPS Viewer. 
Doe dat echter alleen maar als je zeker bent dat jij (of 
Windows) die niet langer nodig hebt.

11 Schijfruimte checken
Wil je een snel overzicht van het schijfgebruik, dan kun 
je daar natuurlijk een externe tool voor aanspreken 
zoals SpaceSniffer (www.uderzo.it, bij voorkeur uit 
te voeren als administrator), maar een dergelijke, 
weliswaar wat uitgeklede functie is ook wel in Windows 
10 aanwezig. Je vindt die via Instellingen / Systeem / 
Opslag. Van hieruit kun je de gewenste opslaglocatie 
voor nieuwe apps, documenten, muziek, afbeeldingen 
en video’s instellen en dus op die manier vermijden dat 
een bepaalde schijf dichtslibt. Verder kun je ook per 

  9. Niet alle 

(standaard 

mee-geïn-

stalleerde) apps 

laten zich zom-

aar verwijderen.

  9. Vanuit 

Windows 10 

verwijder je een-

voudig optionele 

onderdelen.

  10. De 

gewone 

manier om 

programma’s 

en onderdelen 

weg te halen, 

zit nog altijd in 

Windows 10.
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schijf nagaan hoeveel schijfruimte allerlei onderdelen in 
beslag nemen. Door op een onderdeel te klikken, kom 
je in een menu of map terecht waarin je de bijbehoren-
de bestanden verwijdert. Klik bijvoorbeeld maar eens 
op Tijdelijke bestanden. Via de knoppen Tijdelijke 
bestanden verwijderen en Prullenbak leegmaken 
maak je eenvoudig wat ruimte vrij.

12 App-problemen
Het kan weleens gebeuren dat een app uit de Windows 
Store niet (langer normaal) functioneert. In eerste in-
stantie kun je het dan proberen met de Troubleshooter 
for Windows apps (www.tiny.cc/trouble): klik op de link 
Run troubleshooter en voer de gedownloade tool uit 
en volg de instructies.
Krijg je het met deze tool niet voor elkaar, verwijder dan 

de nukkige app (zie ook tip 9) en installeer die opnieuw 
vanuit de Windows Store. Open het Windows-start-
menu, tik Store in en start die op. In principe moet je 
hiervoor met je Microsoft-account bij Windows zijn 
aangemeld, maar het kan ook wel anders. In dit geval 
open je de Store en klik je het gebruikerspictogram 
aan naast de zoekbalk. Klik op Aanmelden en kies 
Microsoft account. Meld je aan met je Microsoft-ac-
count, maar zodra Bewijzen dat jij het bent verschijnt, 
laat je het wachtwoord oningevuld en klik je op Alleen 
aanmelden bij deze app. Je kunt nu op zoek naar de 
gewenste app om die (opnieuw) te installeren. 

Via het venster Opslag zie 
je per schijf hoeveel ruimte 
allerlei onderdelen in beslag 
nemen

  12.  Apps uit 

de store: ook als 

je bij Windows 

met een lokaal 

account bent 

aangemeld.

  11. Windows 

geeft een 

rudimentair 

overzicht van je 

schijfgebruik.
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M icrosoft kan nog zo vaak zeggen dat 
Windows 10 de eerste helemaal andere 
Windows is, het is stiekem toch gewoon 

Windows. En Windows heeft onderhoud nodig, soms 
zelfs al direct na de upgrade. De manier waarop je up-
gradet, lijkt wel heel veel op die van Vista naar 7 en nog 
meer die van 7 naar 8. Eerst worden alle benodigde 

nieuwe bestanden op de schijf geschreven, dan wordt 
de herstart voorbereid, tijdens de herstart wordt de 
oude Windows gearchiveerd en de nieuwe leidend ge-
maakt, en daarna volgen nog een of twee herstarts om 
alle zaken binnen de nieuwe Windows goed in te stel-
len en alle hardware te configureren. Na een upgrade 
zit je hierdoor altijd met resten van het oude systeem, 
zeker wanneer je ervoor gekozen hebt applicaties en 
instellingen te behouden. Maar ook wanneer je juist zo 
min mogelijk van de oude Windows meeneemt, is er 
genoeg om op te ruimen na de upgrade.

1 Systeemherstel
Een functie die al bekend is van vorige Windows-ver-
sies is Systeemherstel. Met Systeemherstel kun je een 
herstelpunt maken op het moment dat de pc stabiel 
en goed werkt, maar er worden ook automatisch 
herstelpunten gemaakt. Dat doet Windows elke keer 
wanneer er een nieuwe app, een nieuwe driver of een 
Windows-update wordt geïnstalleerd.

Direct na de installatie van de upgrade, instal-
leert Windows drivers en ook updates. Wanneer een 
daarvan problemen geeft, gebruik dan Systeemherstel 

Als je de upgrade naar Windows 10 hebt 
uitgevoerd, merk je wellicht dat al je 
programma’s, bestanden en instellingen 
gewoon overgenomen zijn uit je oude Windows 
7- of 8.1-installatie. Sommige programma’s 
of hardware-onderdelen kunnen zich echter 
verslikken in de upgrade. In deze cursus leggen we 
je uit hoe je je kersverse Windows 10 opschoont, 
alles naar behoren laat werken én natuurlijk hoe 
je ongebruikte nieuwigheden van je systeem smijt.
E D M O N D  VA R W I J K

De bezem erdoor voor een 
optimaal systeem

WINDOWS 10 
SCHOON-
MAKEN
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om de pc terug te brengen naar een moment eerder. 
Op deze manier hoef je de upgrade niet ongedaan te 
maken. Systeemherstel vind je in Windows Verken-
ner: selecteer Deze pc en kies Eigenschappen in het 
snelmenu. Open Geavanceerde systeeminstellingen 
/ Systeembeveiliging / Systeemherstel. Via Sys-
teemherstel / Volgende krijg je een overzicht van de 
installaties na de upgrade. Selecteer een herstelpunt en 
gebruik de wizard om naar dat punt terug te keren.

Activeren
Het eerste wat je moet doen na een geslaagde upgrade naar 
Windows 10 én voor je gaat schoonmaken, is Windows 10 active-
ren. Door Windows 10 te activeren (zelfs als je het daarna weer 
wilt verwijderen) zorg je ervoor dat jouw pc bij Microsoft bekend 
is als een Windows 10-pc die bij een eventuele herinstallatie of 
schone installatie recht heeft op een Windows 10-licentie en 
bijbehorende activatie. Klik op Start en typ de zoekterm active-
ring. Windows vindt het onderdeel Activering in de Instellingen. 
Kijk of Windows is geactiveerd. Zo niet, klik dan op Nu activeren 
of start een Opdrachtprompt (Ctrl+Shift+Enter), typ dan het 
commando slmgr.vbs /ato en druk op Enter. Windows zal dan 
worden geactiveerd.

 Apparaatbe-

heer laat alle 

hardware zien, 

ook die waarvan 

het systeem 

ziet dat die niet 

goed werkt.

2 Drivers, drivers, drivers
Essentieel voor de goede werking van Windows 10 
zijn goede drivers. Alle hardware heeft een driver 
nodig om door het systeem te worden herkend en 
daarna optimaal te kunnen worden gebruikt. Heel veel 
hardware wordt tijdens de installatie al goed herkend 
en er wordt dan door Windows zelf een goede driver 
geïnstalleerd. Maar dat geldt niet voor alle hardware. 
Oudere of minder bekende hardware wil je wel kunnen 
blijven gebruiken onder Windows 10 zoals je ook onder 
Windows 7 en 8.1 deed!

Controleren welke hardware een probleem geeft 
of in elk geval nog niet optimaal is herkend, doe je via 
het Apparaatbeheer. Open het door op Start te druk-
ken en apparaatbeheer te typen, druk op Enter. Het 
onderdeel laat je alle hardware in Windows zien die is 
herkend. Hardware die niet goed wordt ondersteund of 

Wat je ook doet na de upgrade, de eerste keer altijd activeren!

 Wanneer er na 

de upgrade iets 

misgaat, herstel 

dan de situatie 

na de upgrade 

via Systeem-

herstel.

 Laat eerst 

Windows zelf 

zoeken naar 

ontbrekende 

stuurprogram-

ma’s.
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waar geen goede driver voor is, is gemarkeerd met een 
gele driehoek met daarin een uitroepteken. Voor on-
derdelen die volgens Windows nog niet optimaal func-
tioneren, kun je via het rechter muis knopmenu of via 
Acties in het linkerzijpaneel van het Apparaatbeheer 
op zoek gaan naar een betere of nieuwe driver. Wordt 
die niet gevonden, dan betekent dat niet dat die driver 
er niet is. Het betekent alleen dat die driver nog niet 
in Windows Update zit, want dat is de bibliotheek die 
Microsoft hiervoor gebruikt. Ga dan zelf op internet op 
zoek naar een goede driver. Het beste startpunt is dan 
de website van de makers van de hardware. Zoeken 
met Google kan ook helpen. Lukt het niet een driver te 
vinden en geeft de hardware geen problemen, laat die 
dan gewoon in de pc zitten. Een volgende update of 
een nieuwe driver in Windows Update kan er zomaar 
voor zorgen dat de hardware wel goed werkt. Stoort de 
hardware, schakel deze dan via het contextmenu uit of 
verwijder deze zelfs fysiek uit de pc. 

3 Nieuwe functies activeren
Na de upgrade wil je de nieuwe functies van Windows 
10 natuurlijk ook echt gaan gebruiken. Een mooie 
nieuwe functie van Windows 10 is login met vingeraf-
druk of door je gezicht te laten herkennen (Windows 
Hello). Voor dit laatste is bijvoorbeeld een Intel Re-
alSense 3D-camera nodig. Het aantal notebooks dat 
hiermee is uitgerust is klein, maar een aantal van de 
populaire en veelverkochte Paeq-notebooks van de 

 De Intel Real-

Sense F2000 

3D-camera’s 

zijn herkend 

en hebben een 

goede driver, 

toch werkt 

Windows Hello 

na de installatie 

van Windows 10 

niet.

 Soms is nog 

aanvullende 

software nodig 

om Windows 10 

optimaal de mo-

gelijkheden van 

de pc te laten 

gebruiken.

Eerst upgrade, dan schone installatie
Van Windows zijn we gewend dat een schone installatie het meest 
optimale systeem oplevert. Bij een schone installatie neem je geen 
instellingen over en heb je na de installatie een kale Windows. Om 
Windows 10 schoon te installeren, moet je altijd eerst de upgrade 
naar Windows 10 uitvoeren vanaf een geactiveerde Windows 7 of 
8.1. Hiermee leg je namelijk het recht op het gebruik van Windows 
10 voor die pc vast. Na de upgrade en activatie ga je naar http://tiny.
cc/wihi, gebruik het hulpprogramma dat daar staat om installatie-
media voor een andere pc te maken. Maak een opstartbare usb-stick 
of gebruik een iso-bestand dat je op dvd brandt. Start de pc vanaf die 
stick of dvd, sla het invoeren van de productcode over en kies Aan-
gepast, alleen Windows installeren. Doorloop de wizard, verwijder 
de oude systeempartities en laat Windows 10 in de Niet-toegewezen 
ruimte dan de installatie uitvoeren.

Wil je een écht optimaal systeem zonder erfenis van de 

vorige Windows, doe dan eerst een upgrade en daarna een 

schone installatie.

 Met ook de aanvullende software geïnstalleerd, kun je op de 

Paeq-notebook ineens inloggen met gezichtsherkenning.
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Media Markt heeft zo’n camera. Na de upgrade naar 
Windows 10 zie je in het Apparaatbeheer ook dat de 
camera’s perfect zijn herkend door Windows en dus 
klaar voor gebruik? Helaas, in het menu Instellingen 
ontbreekt vooralsnog elke mogelijkheid om Hello te 
gebruiken!

Om met gezichtsherkenning te kunnen inloggen, is 
blijkbaar de juiste driver nog niet voldoende. De op-
lossing is de installatie van de Intel RealSense Depht 
Camera Manager (DCM)-software. Deze vind je op 
de Intel-website en wordt regelmatig nog geüpdatet 
door Intel. Met de extra software geïnstalleerd kun 
je bij Instellingen / Accounts ineens wel kiezen voor 
Windows Hello. Je moet nog wel een pincode instel-
len, maar daarna kun je met de camera je gezicht 
registreren. In het vervolg hoef je alleen maar voor de 
pc te zitten om in te loggen of deze te ontgrendelen. 
We moesten er dus even wat voor doen, maar dan 
werkt het super!

4 Apps verwijderen
Net zozeer dat je wilt dat alles wat in de pc zit ook 
goed werkt, zo wil je ook dat er niets op staat dat je 
niet gebruikt. Na de installatie merk je bijvoorbeeld dat 
er een aantal Windows 10-apps al door Microsoft zijn 
geïnstalleerd, en daar zijn ook apps bij die je moge-
lijk helemaal nooit gebruikt. Nu is de impact van een 
ongebruikte app kleiner dan die van een traditioneel 
Windows-programma, doordat een app een soort con-
tainer is die daarbuiten nauwelijks sporen achterlaat. 
Toch kunnen ook apps met vaak een eigen live-tegel in 
het startmenu knap vervelend zijn. Schoonmaken dus! 
Heb je bijvoorbeeld niets met de financiële informatie 
van de Geldzaken-app, dan kom je die app standaard 

toch op veel plaatsen tegen. Hij staat bijvoorbeeld in de 
lijst met apps in het startmenu, en er is ook een eigen 
live-tegel. Wil je de app verwijderen, klik dan met de 
rechtermuisknop op de live-tegel en kies Installatie 
ongedaan maken. Dit is de meest rigoureuze keuze, 
nu wordt de live-tegel uit het startmenu verwijderd én 
de app van de pc.

 Apps die je 

helemaal niet 

gebruikt of 

waarvoor je een 

beter alternatief 

kent, kun je 

van je systeem 

verwijderen.

 Niet geïn-

teresseerd in 

Candy Crush? 

Verwijder dan 

de app via de 

lijst met alle 

apps.

Apps herstellen
Als je al Windows 8.1 hebt gebruikt, dan ben je bekend met de Win-
dows Store en heb je mogelijk ook al apps geïnstalleerd gehad. Na 
een installatie ontbreken die apps. Wil je ze allemaal of een deel ervan 
ook in Windows 10 gaan gebruiken? Dat gaat het snelst wanneer je 
Windows Store start en dan het menu met de persoonlijke instelling 
opent door op de eigen account-afbeelding te klikken. Kies dan Mijn 
bibliotheek, hier staan alle apps die zijn geïnstalleerd en die je al eens 
eerder hebt geïnstalleerd maar die nu nog niet op Windows 10 staan. 
Deze laatste zijn te herkennen aan het download-symbool aan het 

einde van de regel 
achter de naam van 
de app. Klik op het 
download-symbool 
om de app te instal-
leren.

Eerder gebruikte apps 

herstel je het snelst via de 

persoonlijke bibliotheek 

in de Windows Store.
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Vind je een app wel redelijk maar hoeft die niet in het 
startmenu te staan, dan kun je ook alleen de live-tegel 
verwijderen. Kies dan voor Live-tegel uitschakelen 
als je het alleen vervelend vindt dat de tegel telkens 
verandert, of kies voor Van Start losmaken als je de 
app gewoon niet in dit deel van het startmenu wilt zien. 
Heeft een app die je wilt verwijderen geen live-tegel, 
open dan de lijst met Alle apps en zoek daar de app 
op. Heb je bijvoorbeeld niets met spelletjes of houd je 
van hele andere games, dan kun je de app Candy Crush 
Saga gewoon verwijderen. 

5 Programma’s verwijderen
Behalve de apps, kunnen er ook programma’s op de pc 
staan die je wilt verwijderen. Bijvoorbeeld programma’s 
die na de upgrade minder goed werken, maar niet 
belangrijk genoeg zijn om de upgrade terug te draaien. 
Of programma’s waarvoor een beter alternatief bestaat 
in Windows 10 zelf. Om een programma te verwijderen 
moet je in het oude vertrouwde configuratiescherm 
zijn. Het zit wat verstopt in Windows 10, je opent het 
door met de rechtermuisknop op Start te klikken en 
dan Configuratiescherm te kiezen. Kies dan voor 
Programma’s / Programma’s en onderdelen / Een 
programma verwijderen. Hier zie je het bekende 
overzicht van alle geïnstalleerde programma’s. Blader 

door de lijst en selecteer programma’s die je niet ge-
bruikt. Klik dan op Verwijderen om ze van het systeem 
te vegen.

6 Onderdelen verwijderen 
of juist toevoegen

Behalve losse programma’s, zijn er ook Windows-
onderdelen die je mogelijk wilt verwijderen. Dit gaat 
wel even een slag dieper dan het verwijderen van een 
programma, nu ben je echt in Windows bezig. Maar 
bijvoorbeeld Internet Explorer 11 zou je kunnen ver-
wijderen, of beter gezegd: uitschakelen. De code blijft 
namelijk wel gewoon op de pc, maar het onderdeel 
van Windows wordt niet meer geladen. Om Windows-
onderdelen te verwijderen, open je opnieuw het 
Configuratiescherm en kies dan voor Programma’s / 
Programma’s en onderdelen / Windows-onderdelen 
in- of uitschakelen. Wacht tot Windows de lijst met 
onderdelen heeft gevuld en zoek het onderdeel om uit 
te schakelen. Haal het vinkje weg, bevestig dat je dit 
ook echt wilt en sluit af via OK.

Op dezelfde manier kun je ook onderdelen toe-
voegen. Heb je Windows 10 Pro, dan kun je bijvoor-
beeld Hyper-V toevoegen. Je kunt dan eigen virtuele 
machines maken en bijvoorbeeld nog een oudere 
versie van Windows op Windows 10 gebruiken. Zo kun 
je voorkomen dat je in Windows 10 allerlei zaken moet 
aanpassen om een oudere applicatie toch te kunnen 
gebruiken of dat je zelfs terug zou moeten naar Win-
dows 7. Voeg Hyper-V toe, maak een virtuele machine 
aan, installeer daar Windows 7 in met de betreffende 
applicatie, en je kunt toch over naar Windows 10. 
Standaard staat Hyper-V uit, maar je kunt dit dus 
simpelweg toevoegen door een vinkje te zetten. Als de 
wijziging is doorgevoerd en de pc opnieuw is gestart, 
vind je in de lijst met alle apps in het startmenu het 
nieuwe programma Hyper-V Beheer om met de virtu-
ele machines aan de slag te gaan. 

 Programma’s 

verwijderen zit 

goed verstopt 

in Windows 

10 maar is 

nog steeds 

belangrijk voor 

een optimaal 

systeem.

 Voor het per-

fecte Windows 

10-systeem 

kan het ook 

juist nodig zijn 

onderdelen toe 

te voegen.

 Onderdelen 

van Windows 

die je echt niet 

gebruikt, kun 

je uitschake-

len maar – de 

 waarschuwing is 

niet onterecht 

– dit heeft echt 

impact op het 

systeem.
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Als je een kraan opendraait, komt er water uit. 
Als je een bestand opslaat, schrijft Windows 
dat netjes op de schijf weg en haalt het even 

vlot weer op wanneer je het nodig hebt. Het lijkt 
vanzelfsprekendheid en als eindgebruiker hoeven we 
ons daar niet meteen het hoofd over te breken. Tot je 
een nieuwe schijf koopt die helemaal niet ‘klaar’ blijkt 
te zijn om gegevens te ontvangen of tot je een schijf 
aan een systeem koppelt waarvan je de gegevens niet 
kunt inlezen. Op zo’n moment is het wel handig dat 
je enig inzicht hebt in hoe en waar je data op de schijf 
(optimaal zouden) terechtkomen. Bovendien kan het 
ook zonder deze voorvallen gewoon interessant zijn 
om te weten hoe het werkt. Wij duiken in de achterlig-
gende structuur zodat begrippen als bestandssysteem, 

partities, master boot record en advanced format voor 
jou geen geheimen meer hebben.

1 Logisch systeem
Een gloednieuwe schijf laat zich (met wat goede 
wil) vergelijken met een grote, nieuwe bibliotheek-
ruimte. Daar kun je weliswaar duizenden boeken in 
kwijt, maar dat doe je het liefst niet zomaar, om te 

 De Koninklijke 

Bibliotheek in 

Den Haag: niet 

zomaar wat 

boeken opge-

stapeld! Hier 

zit een systeem 

achter.

Er bestaan al harde schijven van 8 TB en daar 
kun je een massa bestanden op bewaren. 
Maar hoe gaat dat eigenlijk? En hoe weet een 
besturingssysteem als Windows zo snel een 
klein bestand uit die reusachtige datapool op te 
vissen? Het zal je weinig verbazen dat dit vooral 
een verhaal van afspraken en structuur is.
I G N A C E  D E  G R O OT

Een blik achter je 
bestandshuishouding

VAN PARTITIES 
TOT BESTANDS-
SYSTEMEN
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vermijden dat je naderhand uren moet zoeken naar 
het gewenste exemplaar. Nee, de opvulling van die 
ruimte koppel je aan een of ander logisch systeem 
– in de bibliotheek van weleer was dat een kast met fi-
ches – zodat alles mooi overzichtelijk en beheersbaar 
blijft. Dat geldt ook voor een opslagmedium als een 
harde schijf, SSD, dvd of usb-stick. Concreet is zo’n 
opslagmedium pas klaar voor gebruik wanneer het 
is ingedeeld in minstens één logisch volume oftewel 
partitie (de afbakening van de bibliotheekruimte(s) in 
het gebouw, zeg maar) en er een bestandssysteem 
aan is gekoppeld (de kast met fiches). Iets technischer 
luidt dat: een schijf moet je eerst partitioneren en 
vervolgens formatteren.

2 Initialiseren
Wanneer je Windows (of een ander besturings-
systeem) installeert op een gloednieuwe schijf, kan 
die zowel de partitionering als de formattering voor 
zijn rekening nemen. Wil je echter een nieuwe schijf 
toevoegen aan je systeem, dan moet je dat in principe 
zelf doen. Dat kan met een externe tool, een zoge-
noemde partitiebeheerder, zoals het gratis GParted 
(een live systeem, http://gparted.org) of EaseUS 
Partition Master (www.parti tion-tool.com), maar ook 
met het ingebouwde schijfbeheer van je besturings-
systeem. We houden het hier bij Windows: druk op 
Windows-toets+R en voer de opdracht diskmgmt.
msc uit. Het venster van het Schijfbeheer verschijnt. 
Bovenaan vind je een lijst met de gedetecteerde 
logische volumes (partities) van je bestaande schijf 
waarop Windows is geïnstalleerd. Heb je inderdaad 
een gloednieuwe schijf aan je systeem gekoppeld, 
dan vind je die terug in de grafische weergave in het 
onderste paneel. Je zult merken: die bevat slechts één 
grote, lege, niet-toegewezen ruimte. Zonder logische 
volumes dus, waardoor je bij deze schijf Niet geïniti-
aliseerd ziet staan. Om de schijf klaar te maken voor 
dataontvangst, klik je dit vak met de rechtermuisknop 
aan en kies je Schijf initialiseren.

SPECIAL
Masterclass: Schijfindeling

3 Partitiestijl MBR
Eigenlijk doet deze operatie weinig anders dan het 
partitioneren van je schijf. Windows laat je meteen 
kiezen tussen twee partitiestijlen: MBR en GPT. De 
eerste partitiestijl, MBR, is al vele jaren de standaard, 
maar nu schijven steeds meer opslagcapaciteit bieden, 
tekenen de nadelen zich duidelijker af. Als je kiest voor 
deze stijl, dan creëert Windows namelijk helemaal 
aan het begin van je schijf een ‘master boot record’ – 
vandaar MBR – en die bevat een tabel met de partities 
die je op je schijf gaat aanmaken. Om te beginnen 
bevat deze tabel slechts ruimte voor vier ‘primaire 
partities’, waarbij het BIOS alleen zal opstarten van 
de primaire partitie die als ‘actief’ staat gemarkeerd. 
Nu kun je een van deze primaire partities wel inruilen 
voor een zogenoemde ‘uitgebreide partitie’, waarbin-
nen je vervolgens bijkomende logische stations kunt 
creëren, maar daar kun je normaliter geen besturings-
systeem op kwijt. De beperking tot vier ‘echte’ partities 
is overigens niet de meest beperkende factor. Je moet 
namelijk weten dat een schijf in fysieke sectoren wordt 
opgedeeld en standaard bevat zo’n sector 512 bytes 
(zie echter ook stap 7, Advanced Format). De grootte 
van zo’n fysieke sector is meteen de minimale hoeveel-
heid data die de schijfcontroller in één keer kan weg-
schrijven. Als een bestand kleiner is dan 512 bytes, dan 
wordt de rest van die sector met pseudo-willekeurige 
data opgevuld.

Wanneer je weet dat het aantal sectoren van een 
partitie in deze partitietabel als een 32bit-waarde 
wordt opgeslagen, dan is het rekensommetje snel 
gemaakt: 51232 is afgerond 2,2 TB. Kies je dus voor een 
MBR-partitionering dan zal Windows een schijf groter 
dan 2,2 TB niet volledig kunnen aanspreken!

4 Partitiestijl GPT
GPT, wat staat voor GUID Partition Table, is niet alleen 
efficiënter en fouttoleranter gestructureerd, deze 
partitie stijl rekent tevens af met een aantal tekort-
komingen van MBR. Het aantal (primaire) partities 

 Deze schijf 

(Schijf 3) bevat 

vooralsnog al-

leen ‘niet-toege-

wezen ruimte’.

 De keuze van 

een partitiestijl 

kan belangrijke 

consequenties 

hebben.
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kan oplopen tot 128 en de (theoretische) partitie-
grootte is – pak hem beet – zo’n 9,4 zettabyte (1 ZB 
is één miljard TB). Het lijkt er dus op dat je niet moet 
twijfelen en voluit voor een GPT-stijl moet gaan. In 
prin cipe wel, zolang je maar van enkele potentiële val-
kuilen bewust bent. Je moet namelijk over een 64bit-
versie van Windows (7 of hoger) beschikken wil je van 
zo’n schijf kunnen opstarten. Verder moet je systeem 
dan met een UEFI-BIOS zijn uitgerust (zie kader ‘UEFI’). 
Wanneer je een schijf van bijvoorbeeld 4 TB alleen als 
opslag voor data en programma’s wilt gebruiken, valt 
er hoe dan ook veel te zeggen voor de GPT-stijl.

Mocht je alsnog op je keuze willen terugkomen, dan 
kan dat probleemloos, althans zolang je geen volu-
mes hebt gecreëerd (zie stap 5). Klik met de rechter-
muisknop op de naam van de schijf in de grafische 
weergave en kies Converteren naar MBR-schijf dan 
wel Converteren naar GPT-schijf.

5 Formatteren
Na de initialisatie is je schijf nog steeds niet klaar 
en dus ook nog niet zichtbaar in Windows Verken-
ner. Immers, je besturingssysteem verwacht nog een 
logisch bestandssysteem, wat onder meer het efficiënt 
beheren en lokaliseren van bestanden mogelijk moet 
maken. Klik daartoe de grafische weergave van de 
‘niet-toegewezen’ ruimte van je schijf aan en kies 
Nieuw eenvoudig volume. Standaard stelt Windows 
voor dit volume de volledige grootte van je schijf voor, 
maar je kunt dus ook een kleiner gebied kiezen – hoe-
wel je een al bestaand volume in principe ook later nog 
kunt verkleinen, zolang er ten minste nog lege ruimte 
binnen dat volume beschikbaar is. In het volgende 
venster kies je een geschikte stationsletter voor het 
volume uit. Daarna volgt een belangrijke beslissing: 
welk bestandssysteem kies je voor dit volume? Afhan-
kelijk van je besturingssysteem, de aard van de schijf 
en de grootte van het volume, kun je uit verschillende 
mogelijkheden kiezen. Gewoonlijk gaat het om exFAT 

en NTFS, bij volumes kleiner dan 32 GB stelt Windows 
ook nog FAT32 voor.

6 NTFS
Kort door de bocht: met NTFS ben je zelden bekocht! 
Dit systeem laat namelijk veel omvangrijkere volumes 
toe dan FAT32 (256 TB versus 2 TB) en kan tevens met 
veel grotere bestanden overweg (2 TB versus 4 GB). 

 Zolang er 

nog geen 

volumes zijn, is 

een partitie-

stijlconversie 

een eenvoudig 

proces.

UEFI
UEFI, wat staat voor Unified Extensible Firmware Interface, is de 
opvolger van het aloude BIOS en is inmiddels de standaard op de 
meeste nieuwe systemen. Dat moest ook wel, want met het klas-
sieke BIOS kan je systeem niet opstarten van schijven groter dan 2,2 
TB. UEFI biedt ook meer veiligheid, dankzij de functie ‘secure boot’. 
Die controleert in een – versleutelde – database of een driver of app 
wel van een geldige handtekening is voorzien. Is dat niet het geval, 
dan weigert het systeem verder door te starten. Met UEFI kunnen 
firmware en drivers nu ook in 32- en zelfs in 64bit-modus opere-
ren, zodat tijdens het opstarten veel meer geheugen kan worden 
aangesproken. Ook laat UEFI bij het opstarten veel hogere scherm-
resoluties toe en reageert het op aanraakinvoer, wat een prettige, 
grafische setup-interface mogelijk maakt.

Een UEFI-interface heeft niets meer vandoen met dat saaie BIOS.

 Naast de 

partitiegrootte 

moet je ook nog 

het bestands-

systeem kiezen
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Bovendien is NTFS slimmer opgezet, met minder kans 
op corruptie in de bestandshuishouding. Ook biedt 
het systeem een rits interessante functies aan, zoals 
de mogelijkheid om een fijnmazig machtigingenbe-
leid op mappen en bestanden toe te passen en om 
een schijfquotum aan gebruikers op te leggen. exFAT 
heeft weliswaar een groot deel van de voordelen van 

NTFS overgenomen, maar is vooral toch bedoeld voor 
flashgeheugen.

In het venster waarin je het bestandssysteem kiest, 
wordt ook naar de gewenste clustergrootte gevraagd. 
Een cluster is een groepje aaneensluitende sectoren en 
meteen ook de kleinste hoeveelheid schijfruimte die 
(door een besturingssysteem als Windows) wordt ge-

Disk editor
In dit artikel hebben we het onder meer over de MBR en partitietabellen. Deze datastructuren laten zich 
niet met gewone programma’s zoals Windows Verkenner benaderen. Dat kan echter wel met zoge-
noemde fysieke schijf-editors. Een van de betere gratis tools is Active@ Disk Editor (www.disk-editor.
org, beschikbaar voor Windows en Linux). Met behulp van dit programma kun je de MBR op een schijf 
bekijken. Installeer de tool en start die op. Kies Open Disk en selecteer de (gewenste) fysieke schijf. Be-
vestig met Open. Open het menu Navigate en kies Partition Table. Zorg dat je linksboven bij Templates 
de optie Master Boot Record hebt gekozen. Je krijgt nu de volledige MBR te zien, met onderaan (op de 
allerlaatste bytes – 55 AA – na) de hoofdpartitietabel. Klik in het linkerpaneel het gewenste onderdeel 
aan (zoals Partition 1 of Active partition flag) en Disk editor duidt auto matisch de bijhorende bytes in 
die sector aan. Weet overigens dat je vanuit het contextmenu de optie Allow Edit Content kunt active-

ren, maar realiseer je ook dat één foute 
byte je met een onopstartbaar systeem 
kan opzadelen! Wanneer je bijvoorbeeld 
de complete MBR-sector met 00-waar-
den zou opvullen, dan toont Windows 
die schijf als zijnde ‘niet geïnitialiseerd’! 
In een van de volgende edities van 
Computer!Totaal zullen we nog uitge-
breider terugkomen op dit programma.

NTFS exFAT FAT32 FAT16 HFS HFS+

Maximale bestandsgrootte Beperkt door de 
schijfruimte

16 exbibytes 4 gigabyte 2 gigabyte 2 gigabyte 8 exabyte

Maximale schijfgrootte 256 terabyte 128 pebibyte theo-
retisch, 512 tebibyte 
aanbevolen

32 gigabyte** 2 gigabyte 2 terabyte 16 exabyte

Ontwerpjaar 1993 2006 1996 1977 1985 1998

Lezen Windows Windows Windows Windows OS X OS X

OS X OS X OS X OS X

Linux Linux Linux Linux

Schrijven Windows Windows Windows Windows OS X OS X

OS X (*) OS X OS X OS X

Linux (*) Linux Linux Linux

NTFS, IN VERGELIJKING MET EXFAT, FAT- EN HFS-VARIANTEN

* Er is extra software nodig    ** Met aanvullende software tot 2 TB

Een fysieke schijfeditor: een krachtige 

tool in handen van gevorderde ge-

bruikers.
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bruikt voor het opslaan van gegevens. In nagenoeg alle 
gevallen laat je de standaard voorgestelde grootte het 
best ongemoeid. Nog even een geschikte volumenaam 
instellen en je kunt de procedure afronden met Vol-
gende en Voltooien. Heb je na afloop niet-toegewezen 
schijfruimte over, dan kun je hier nog bijkomende 
partities (logische volumes) creëren, bij de partitiestijl 
MBR tot een maximum van vier primaire partities of 
drie primaire en één uitgebreide.

7 Advanced format
Eerder in dit artikel schreven we al dat een fysieke 
sector standaard 512 bytes bevat. Dat is lange tijd zo 
geweest, maar de laatste jaren komt daar verandering 
in en duiken steeds meer AF-schijven op. Dat staat voor 
Advanced Format en geeft aan dat die schijven met 
grotere fysieke sectoren werken. Meestal gaat het om 
sectoren van 4 kilobyte. Een van de redenen van deze 
verschuiving is dat elke sector onder meer foutcorrectie-
codes (ECC) bevat: hoe groter de sectoren, hoe minder 
sectoren er zijn en dus hoe minder ECC-data nodig zijn, 
wat uiteraard ruimtewinst oplevert. Stel, elke sector 
van 512 bytes voorziet in 50 ECC-bytes, dan zijn er voor 
8 sectoren 400 ECC-bytes nodig. Voor elke 4K-sector 
zou dat dus 400 – 50 = 350 bytes winst opleveren. In de 
praktijk is dat weliswaar iets minder omdat er voor elke 
4K-sector 100 ECC-bytes worden voorzien. Dat levert 
dus een betere foutcontrole en -tolerantie op, wat erg 
goed van pas komt nu de schijven een steeds grotere 
opslagdichtheid aanbieden (lees: meer bits op een 
kleiner schijfoppervlak mogelijk maken).

8 512e versus 4KN
Het probleem is nu dat heel wat hardwarecom-
ponenten (zoals chipsets), programma’s (zoals 

database engines, partitioneringstools en systeemu-
tilities) en voornamelijk wat oudere besturings-
systemen er nog altijd van uitgaan dat een sector 
512 bytes bevat. Om compatibiliteitsredenen halen 
de meeste AF-schijven een trucje uit. Deze schij-
ven hebben namelijk firmware aan boord die alle 
lees- en schrijfverzoeken van 512 bytes netjes ac-
cepteert, maar intern dus wel 4K-sectoren gebruikt. 
Anders gezegd, op de achtergrond gebeurt er een 

automatische vertaalslag van logische sectoradres-
sen naar de fysieke adressen (met 4K-sectoren) en 
omgekeerd. Zulke schijven worden weleens 512e-
schijven genoemd, waarbij e staat voor emulation. 
Stilaan duiken echter ook 4Kn-schijven op, waarbij 
de n staat voor native, die niet langer voor deze 
vertaalslag zorgen. Dan moet je wel zeker zijn dat 
al je hardware, software en je besturingssysteem 
daarmee overweg kunnen. Windows 8 en hoger en 
Windows Server 2012 en hoger kunnen dat.

9 Partitie-uitlijning
Zolang je met 512e-schijven werkt, lijkt het er dus op 
dat je daar zelf geen rekening mee hoeft te houden. 
Dat klopt echter niet altijd! De verklaring is echter 
behoorlijk complex.

Eerder in dit artikel kon je al lezen dat een bestu-
ringssysteem als Windows met clusters werkt. Stel 
even dat cluster 0 in een partitie (logisch volume) be-
gint op logische sector 63 (sectoren van 512 bytes). 
Als we ervan uitgaan dat een cluster op dat volume 8 
sectoren groot is, dan bevat cluster 0 dus de logische 
sectoren 63 tot en met 70. Tegelijk bevatten de 
fysieke 4K-sectoren achtereenvolgens de logische 
sectoren 0-7, 8-15, 16-23, 24-31, 32-39, 40-47, 48-55, 
56-63, 64-71 enz. Als Windows nu vraagt om data 
in cluster 0 te wijzigen, dan zal zo’n 512e-schijf in 

Data Field 512 bytes

512 bytes 512 bytes

40 bytes

512 bytes 512 bytes 512 bytes 512 bytes 512 bytes 512 bytes

Eén 512byte-sector

Acht 512byte-sectoren

Eén 4kilobyte-sector

Gap
Sync

Address Mark ECC

 Boven: sec-

toren van 512 

bytes, onder: 

een sector van 4 

kilobyte.

 Advanced For-

mat: let op (de 

‘n’ in) het logo. 

De ene schijf is 

de andere niet!
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dit geval niet één maar twee 4K-sectoren (namelijk 
die met logische sectoren 56-63 en 64-71) moeten 
inlezen in het geheugen en die weer opslaan om de 
nodige data aan te passen. Dat vergt natuurlijk extra 
tijd en dat zal dus de prestaties van de schijf negatief 
beïnvloeden. Het is dus belangrijk erop toe te zien 
dat op een 512e-schijf – en daar horen ook SSD-
schijven bij! – je partities beginnen op een logisch 
sectornummer dat deelbaar is door 8 en ook dat 
de clustergrootte 8 logische sectoren omvat, of een 
veelvoud daarvan.

10 Controle uitlijning
Wanneer je Windows 7 of hoger gebruikt om te 
partitioneren, hoef je je normaliter niet al teveel 
zorgen te maken over een correcte uitlijning op AF- 
en SSD-schijven, gezien die Windows-versies daar 
rekening mee houden. Echter, gebruik je een schijf 
die je nog met Windows XP hebt gepartitioneerd, 
dan moet je de uitlijning zeker controleren. Dat 
kan onder meer met de gratis Disk Alignment Test 
(http://diskat.net/download-en.html). Die vertelt je 
welke van je schijven van het AF/SSD-type (512e) zijn 
en welke partities al dan niet correct zijn uitgelijnd. 

Blijkt een partitie foutief te zijn uitgelijnd, dan zit er 
jammer genoeg weinig anders op dan die te verplaat-
sen (zie ook kader ‘Uitlijning’). 

cluster 0

cluster 0

0

0

1

1

15

63

21

69

27

75

18

66

24

72

30

78

16

64

22

70

28

76

19

67

25

73

31

79

17

65

23

71

29

77

20

68

26

74

volume

volume

sector 2

sector 8

sector 3

sector 9

cluster 1

cluster 1

 Boven: partitie 

correct uitge-

lijnd; onder: 

partitie niet 

goed uitgelijnd.

 Eén van beide 

schijven blijkt 

van het AF-type 

en bevat twee 

correct uitge-

lijnde partities.

Uitlijning
Een foutief uitgelijnde partitie kan voor slechte schijfprestaties 
zorgen en dus doe je er goed aan die partitie te verplaatsen. Uiter-
aard begin je niet aan zo’n delicate operatie zonder dat je over 
een databack-up of schijfimage beschikt! Er zijn verschillende 
tools en met name partitiebeheerders waarmee je partities kunt 
uitlijnen, zoals het gratis MiniTool Partition Wizard Free Edition 
(http://tiny.cc/minit). In principe is zo’n operatie niet moeilijker 
dan bij Operations de optie Align Partition of (bij selectie van een 
complete schijf) Align All Partitions te kiezen. Het programma 
checkt daarop zelf of uitlijning nodig is en voert na je bevestiging 
de operatie uit. Let wel, met deze gratis versie kun je niet de 
cluster grootte wijzigen, mocht zo’n ingreep wenselijk zijn.

Een partitie uitlijnen doe je nooit zonder een 

back-up of schijfimage te maken.
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Intel Compute Stick

De tijd dat je voor een krachtige pc een flinke 
toren onder je bureau had staan is dankzij Intels 
Compute Stick definitief voorbij. Intel heeft een 
volwaardige pc ondergebracht in een behuizing die 
niet veel groter is dan een usb-stick. Wat kun je allemaal 
met zo’n mini-pc? Heel veel!

Krachtige prestaties 
in zakformaat

INTEL 
COMPUTE STICK

VOLLEDIG DRAADLOOS
Intels innovatieve Compute Stick staat voor gemak en het zou 
natuurlijk niet zo handig zijn als je vervolgens allerlei draden moet 
aansluiten. Dat hoeft gelukkig ook niet. Internet wordt verzorgd 
door een snelle 802.11n wifi-verbinding terwijl je een toetsenbord, 
muis of afstandsbediening draadloos koppelt via bluetooth 4.0. 
Heb je al een draadloos toetsenbord of muis met een usb-dongel? 
Die prik je in de usb-aansluiting.

KRACHTIG MEDIACENTER
Door zijn kleine formaat is de Intel Compute Stick uitstekend geschikt 
voor bij je televisie. In je woonkamer is de Intel Compute Stick dan ook 
de ultieme mediaspeler. Doordat de Compute Stick Windows 10 draait, 
zijn er bijna geen grenzen qua afspeelmogelijkheden. Installeer Kodi 
of VLC en je kunt alles afspelen wat je maar wilt. Gebruik je liever een 
streamingdienst? Apps voor bijvoorbeeld Netflix vind je in de Windows 
Store. Wat je ook gebruikt, de kwaliteit van zowel beeld als geluid is 
dankzij de HDMI-aansluiting uitstekend. 

WAT IS DE INTEL COMPUTE STICK?
De Intel Compute Stick laat zich eenvoudig omschrijven: een complete 
computer in een behuizing die niet veel groter is dan een usb-stick. 
De Compute Stick is voorzien van een HDMI-stekker die je in een 
HDMI-aansluiting van je monitor of televisie steekt. Je verandert ieder 
scherm of televisie hierdoor in een handomdraai in een complete pc.

* Inclusief BTW en verzendkosten

Ga naar www.hubbit.nl
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Specificaties

Processor
Intel Atom Processor Z3735F
RAM
2 GB (Windows) of 
1 GB (Ubuntu)
Opslag
32 GB flashopslag (Windows) 
of 8 GB flashopslag (Ubuntu)
Draadloos
Wifi 802.11b/g/n, 
Bluetooth 4.0
Aansluitingen
HDMI 1.4a, usb 2.0, 
slot voor Micro-SD
Afmetingen
 103 x 37 x 12 mm
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PERFECT VOOR WINDOWS 10
De Intel Compute Stick past in de palm van je hand, maar bevat toch 
een krachtige quadcore-processor in combinatie met flashgeheugen 
voor opslag. Hierdoor is er meer dan genoeg kracht om zelfs het 
gloednieuwe Windows 10 en al je programma’s soepel te draaien. 
Gebruik je liever geen Windows? Geen probleem, Intel levert ook een 
Compute Stick voorzien van Ubuntu.

GEEN GRENZEN
De Intel Compute Stick kan zelf al veel, maar de grootste kracht is 
misschien wel de uitbreidbaarheid. Kom je opslag tekort? Met een 
geheugenkaartje breid je de opslag met maximaal 128 GB uit. Wil je de 
Compute Stick inzetten als werk-pc? Je usb-printer sluit je aan op de 
usb-poort terwijl je ook je software als Microsoft Office kunt installeren. 
De Compute Stick is kortom een volwaardige pc die je probleemloos 
kunt gebruiken met al je programma’s en randapparatuur.
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Windows Journal

O m maar meteen met de deur in huis te 
vallen: Windows Journal is ontworpen voor 
aanraakschermen, denk aan bijvoorbeeld 

tablets. Lees echter vooral verder, want ook zónder 
zo’n scherm kun je er plezier aan beleven! Ook muizen 
en laptops met wat ruimer bemeten trackpads bieden 
teken- en schetsmogelijkheden. Krijg je de smaak van 
Journal echt te pakken en lijkt het je wel fijn om toch 
ook handgeschreven tekst te produceren, dan hoef je 
niet meteen de hoofdprijs voor een dure aanraakmoni-
tor neer te tellen: een tekentablet van een paar tientjes 
werkt net zo goed. Windows Journal is niet alleen een 
vast onderdeel van Windows 7, maar ook in 8 en 10 is 
het schrijfblok paraat. In Windows 7 vindt je het in het 
menu Start onder Bureau-accessoires en Tablet pc, 
in Windows 8 in het tegelscherm onder Accessoires en 
in Windows 10 in het menu Start onder Accessoires. 
De eerste keer dat je het programma start wordt je ge-
vraagd of een printerdriver geïnstalleerd mag worden; 
klik hier op Installeren en wacht even. Na installatie 

van dit onderdeel kunnen notities ook worden afge-
drukt en gedeeld.

1 Tekenen
We gaan er om te beginnen van uit dat je een tradi-
tioneel niet-aanraaksysteem in gebruik hebt, maar 
(natuurlijk) wel een muis of trackpad. Daarmee kun je 
grove tekeningen of omlijningen maken. De tekenge-
reedschappen bevinden zich in het rechterdeel van de 
knoppenbalk boven de notitie. Je kunt er onder meer 
pendikte- en soort instellen. Een klik op het naar be-
neden gerichte driehoekje naast de pen leidt naar nog 
meer instellingen, waaronder kleurkeuze. Met de lasso 
kan een mislukt tekenobject worden geselecteerd 
en middels een druk op de Delete-toets verwijderd 
worden.

 Installeer de 

printerdriver.

Windows heeft sinds versie 7 een mooi 
vormgegeven digitaal notitieblok (logboek, 
zo je wilt). Het is niet heel erg bekend 
onder pc-gebruikers en dat is best jammer. 
Windows Journal biedt namelijk interessante 
mogelijkheden!
R O N A L D  S M I T

Windows Journal

DIGITAAL
LOGBOEK
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2 Tikken
Op een gewone pc of notebook met toetsenbord werkt 
typen natuurlijk nog altijd het prettigst. Ook dat kan 
door het invoegen van een tekstvak. Klik hiervoor in 
het menu Invoegen op Tekstvak en teken een recht-
hoek. Dat mag een paginavullend exemplaar zijn, daar-
mee kun je het virtuele vel papier helemaal voltikken.

3 Tekstopmaak
Door met de rechtermuisknop in het tekstvak te klik-
ken opent een contextmenu; klik hierin op Tekstop-
maak en je kunt de eigenschappen van de tekst naar 
wens aanpassen. Het betreft de bekende zaken als 
kleur, grootte, lettertype, schuinschrift enzovoorts.

4 Bewaren
Via het al eerder genoemde menu Invoegen zijn ook 
afbeeldingen in een notitie te plaatsen. De combinatie 
tekst en afbeeldingen plus schetsmogelijkheden maakt 
het een ideaal logboek voor bijvoorbeeld vakantiebe-
levenissen. Maak vooral ook gebruik van de vlaggetjes 
(laatste knop op de knoppenbalk) om onderdelen te 
markeren. Om een notitie te bewaren klik je in het 
menu Bestand op Opslaan. Geef je notitie een naam 
en klik weer op Opslaan. Nadeel van deze methode 
is dat het resulterende bestand alléén in Windows 
Journal is te openen (of de viewer voor pc’s zonder 
Journal, deze is te downloaden vanaf www.microsoft.
com/en-us/download/details.aspx?id=20771). Exporte-
ren als afbeelding is een meer universele optie, klik in 
het menu Bestand op Exporteren als. In het daarop 
geopende venster selecteer je achter Opslaan als het 
universele bestandsformaat Tagged Image File For-
mat om daarna op Exporteren te klikken.

5 PDF
Nóg mooier is om de notitie naar een pdf-bestand 
‘af te drukken’. Dat kan door éérst een pdf-printer 
(bijvoorbeeld het gratis PrimoPDF, www.pri mopdf.
com/nl) te installeren en dan in het menu Bestand op 
Afdrukken te klikken. Selecteer als printer PrimoPDF 
te selecteren. Windows 10-gebruikers hebben het nog 
makkelijker: hierin is al een pdf-printer aanwezig! Het 
resulterende pdf’je kan iedereen met een pdf-viewer 
als Adobe Reader bekijken! Wel dien je de pagina 
negentig graden te draaien om ‘m correct op het 
beeldscherm te zien.

   In Windows 

10 is van huis uit 

een pdf-printer 

aanwezig.

  De tekenge-

reedschappen 

spreken redelijk 

voor zichzelf.

  Teken een 

tekstvak.
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Een goed thuisnetwerk is meer dan wat 
draadjes in je router en vereist daarom een 
goed plan. Een verhuizing is daarom een 
perfect moment voor het aanleggen van een 
goed thuisnetwerk. Ook als je al een netwerk 
hebt, kun je misschien een hoop verbeteren, 
zeker als je in het verleden aan de slag bent 
gegaan met een krimptang.
J E R O E N  B O E R

LEG HET BESTE 
THUISNETWERK AAN
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Eigenlijk is er vrijwel niemand zonder 
thuisnetwerk. Alle pro  viders leveren 
tegenwoordig doorgaans in één appa
raat een modem en draadloze router 
met meestal vier netwerkaansluitingen. 

Dit voldoet voor heel simpel gebruik in situaties 
waarin je nauwelijks bedrade apparatuur hebt 
en vooral gebruikmaakt van wifi. In de praktijk 
loop je al snel tegen de be perkingen aan en een 
volwaardig thuisnetwerk kun je het eigenlijk niet 
noemen. Want hoe sluit je je pc op de eerste 
verdieping snel aan op internet en hoe regel je 
dat je ook op zolder een snelle draadloze ver
binding hebt? Voor een goed en flexibel thuis
netwerk heb je een goede infrastructuur nodig, 
zodat je overal in huis netwerkapparatuur kunt 
aansluiten. In het ideale geval heb je in iedere 
kamer een dubbele netwerkaansluiting. Hierop 
kun je apparaten als pc’s, televisies of media
spelers aansluiten. Als je een bekabeld netwerk 

goed wilt aanleggen, komt daar wel meer bij kij
ken dan wat stekkertjes knijpen op een kabel die 
uit de muur komt. “Wat ik altijd het eerste zeg: 
monteer het af op een contactdoosje. Een los 
kabeltje gaat kapot en een stekkertje is storings
gevoelig”, legt Gijs Voerman, netwerkspecialist 
bij Hollander Techniek, uit.

Kabels juist voor draadloos
Vaste netwerkaansluitingen zijn niet alleen 
handig voor je bekabelde apparatuur, juist je 
draadloze apparaten zoals smartphones, tablets 
en laptops profiteren van een goede infrastruc
tuur. Doorgaans heb je op je begane grond (waar 
je draadloze router staat) een prima signaal, 
maar is er op de eerste verdieping of op zolder 
weinig over van je netwerkdekking. Door je hele 
huis van netwerk aansluitingen te voorzien, ben 
je ook flexibel in het toevoegen van draadloze ac
cesspoints en heb je overal een goede dekking.

“WAT IK ALTIJD HET EERSTE ZEG: 
MONTEER HET AF OP EEN CON-
TACTDOOSJE. EEN LOS KABELTJE 
GAAT KAPOT EN EEN STEKKERTJE 

IS STORINGSGEVOELIG.”
 

Gijs Voerman, netwerkspecialist bij Hollander Techniek.

Wie is 
Gijs Voerman?
Gijs Voerman is werkvoor
bereider bij Hollander Tech
niek, een bedrijf dat onder 
andere gespecialiseerd is in 
het realiseren van ITnetwer
ken. Hij bereidt het montage
werk op projecten zo voor dat 
monteurs voorzien zijn van de 
benodigde informatie en mid
delen. Door zijn expertise op 
het gebied van netwerkbeka
beling is Voerman zowel op zijn 
werk als privé een vraagbaak 
op gebied van glasvezel en 
kopernetwerkbekabeling.

EEN GOEDE BASIS
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De juiste kabel
Netwerkkabels zijn in veel verschillende soorten te 
koop, dus zonder de juiste informatie is de kans groot 
dat je niet de juiste kabel aanschaft. Allereerst worden 
kabels onderverdeeld in verschillende categorieën. Je 
zult in winkels Cat 5e, Cat 6, en Cat 6a tegenkomen. 
Het goede nieuws is dat al deze categorieën geschikt 
zijn voor de gigabitsnelheid die momenteel het meest 
gebruikt wordt. Wil je niet teveel geld uitgeven, dan 
kies je het beste voor Cat 5e. Het voordeel is dat de 
kabels relatief dun en flexibel zijn waardoor ze eenvou-
dig door een buis te trekken zijn. Het nadeel is dat een 
snelheid van 1 Gbit/s gelijk het maximale is, voor een 
toekomstige hogere snelheid heb je een betere kabel 
nodig. Voer man vertelt: “Cat 6 hoef je in ieder geval 
niet over na te denken. Deze kabels zijn net als Cat 5e 
gecertificeerd tot een snelheid van 1 gigabit en hebben 
als nadeel dat ze dikker en duurder zijn.” Wil je wel 
voorbereid zijn op de toekomst, dan heb je Cat 6a of 
Cat 7 nodig, die beide geschikt zijn voor snelheden tot 
10 Gbit/s. Cat 6a is goedkoper en volgens Voerman de 
juiste keuze voor thuis. Voor de korte afstanden in huis 
zijn de dunnere datacenter-kabels (bijvoorbeeld Brand-
Rex zonekabel) interessant omdat die eenvoudiger te 
verwerken zijn.

Vast of soepel
Voor het aanleggen van je bekabeling koop je netwerk-
kabel op een rol waarvan je de juiste lengte afknipt, 
waarna je de kabel in bijvoorbeeld je muur verwerkt. Net-
werkkabels zijn beschikbaar met een soepele (stranded) 

of vaste (solid) kern. Bij een vaste kern bestaan de aders 
uit één dikker koperdraadje, terwijl bij een soepele kabel 
de aders uit heel dunne koperdraadjes bestaan. Het is 
gelukkig niet lastig om te onthouden welke kabel je nodig 
hebt: ga je de kabels vast in je muur of op een andere 
manier verwerken om een netwerkaansluiting te maken, 
dan kies je voor kabels met een vaste kern. “Het is niet 
anders dan bij je elektrische installatie. In de muren is 
installatiedraad verwerkt, er komt ook geen snoer in de 
muur. Alleen het laatste stukje vanaf het stopcontact doe 
je met een snoer.”

Koop koper!
Je weet nu dus dat je een rol netwerkkabel met een 
vaste kern nodig hebt. Pas wel op, want de ene kabel 
is ondanks de aanduiding 5e of 6a toch de andere 
niet. Voor de beste prestaties zijn de aders in een 
netwerkkabel vervaardigt uit koper. Koper is echter 
relatief duur en daarom zijn er ook kabels in de handel 
waarvan de aders gemaakt zijn van aluminium of ijzer 
omhuld met een dun laagje koper. “Er is een hoop 
rotzooi op de markt, koop daarom in ieder geval geen 
merkloos product”, waarschuwt Gijs Voerman. Kom je 
de term CCA (Copper Clad Aluminium) of CCS (Copper 
Clad Steel) tegen, dan kun je de kabel beter in de winkel 
laten liggen.

“ER IS EEN HOOP ROTZOOI 
OP DE MARKT, KOOP DAAR-
OM IN IEDER GEVAL GEEN 

MERKLOOS PRODUCT”

 Je kunt 

netwerkkabels 

op een rol van 

bijvoorbeeld 

100 meter 

kopen.

 Een Cat 5e-kabel is de 

eenvoudigste netwerk kabel 

die geschikt is voor een giga-

bitnetwerk.

 Een Cat 6a-kabel bevat een 

kunststof binnen kern en is 

hierdoor moeilijker te verwer-

ken, maar geschikt voor een 

snelheid van 10 Gbit/s.

 Een soepele (stranded) 

netwerkkabel heeft aders die 

uit meerdere koperdraadjes 

bestaan en is bedoeld voor 

patchkabels.

uit meerdere koperdraadjes 

bestaan en is bedoeld voor 

patchkabels.

 Een netwerkkabel met 

een vaste kern (solid) heeft 

aders die uit één koperdraad 

bestaan en is de kabel die je 

in je muur verwerkt.

 Een Cat 5e-kabel is de 
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Patchkabels
Voor het aansluiten van apparatuur op je netwerk 
gebruik je patchkabels, dit zijn netwerkkabels met 
een soepele kern die aan beide kanten voorzien zijn 
van een RJ45-stekker. Je kunt patchkabels zelf maken 
door RJ45-stekkertjes op een soepele kabel te knijpen 
met een netwerktang. Dat is volgens Voerman geen 
goed idee: “Ik raad je aan om niet zelf patchkabels te 
knijpen, maar kant-en-klare-patchkabels te gebruiken. 
Storing zit vrijwel altijd in het zelf aangeknepen stek-
kertje. Professioneel gebruiken we ook enkel kant-en-
klare patchkabels.” In theorie ben je met zelf gemaakte 
kabels flexibeler, maar je kunt kant-en-klare patch-
kabels kopen in standaardlengtes tot tien meter.

Kabels trekken
Met alleen het kopen van de juiste kabels ben je er 
niet, je moet ze vanaf je centrale ruimte naar de ver-
schillende ruimtes voeren. In een nieuwer huis lopen 
er waarschijnlijk loze leidingen vanuit de meterkast 
naar de diverse ruimtes. Heb je geen lege leidingen, 
dan zul je gebruik moeten maken van creatieve 
oplossingen als geboorde gaten, kabelgoten en holle 
plinten. Iets wat je nooit moet doen, is een netwerk-
kabel trekken door dezelfde leiding waar ook elek-
triciteitskabels doorheen lopen. Voor het trekken 
van een kabel heb je een trekveer nodig. In een loze 
leiding zit soms een contactdraad waarmee je kunt 
achterhalen welke leiding waar uitkomt. Deze draad 
kun je gebruiken om een trekveer door de leiding te 

trekken. Bevestig de netwerkkabels aan de trekveer 
door de gestripte koperdraadjes aan het oogje vast 
te maken. Met behulp van isolatietape kun je de ka-
bel eventueel extra vastmaken. Trek de kabels met 
zijn tweeën. Eén persoon voert de kabel in, terwijl de 
andere persoon aan de andere kant aan de trekveer 
trekt. Voerman waarschuwt om niet te ruw met de 
kabel om te gaan. “Wees tijdens het verwerken lief 
voor de kabel. Ga er niet op staan, de mantel wordt 
dan geplet waardoor de karakteristieke impedantie 
verandert en het signaal gaat reflecteren.” Loopt de 
kabel stroef, ga dan niet heel hard trekken. Je kunt 
talkpoeder of speciaal kabelglijmiddel gebruiken om 
de wrijvingsweerstand van de kabel te verminderen. 
Gebruik in ieder geval geen zeepsop, groene zeep of 
afwasmiddel. Dat werkt tijdens het trekken waar-
schijnlijk wel, maar zal opdrogen tot een plakkerige 
substantie waar je last van hebt als je de kabel er 
ooit weer uit wilt halen.

“IK RAAD JE AAN OM NIET ZELF PATCHKABELS 
TE KNIJPEN EN KANT-EN-KLARE-PATCHKABELS 
TE GEBRUIKEN. STORING ZIT VRIJWEL ALTIJD IN 

HET ZELF AANGEKNEPEN STEKKERTJE.

 Koop patchkabels 

kant-en-klaar, wel zo 

makkelijk en minder kans 

op storing.

Gooi die kabeltang maar weg!
Zelfgemaakte patchkabels zorgen doorgaans voor storing doordat 
de stekkertjes niet goed zijn aangesloten op de kabel. Goede tan-
gen krimpen de contacten, trekontlasting op de mantel en trekont-
lasting op de aders. Dat laatste ontbreekt doorgaans bij goedkope 
tangen.  “Storing in de aangeknepen stekker komt doordat er thuis 
doorgaans goedkopere krimptangen gebruikt worden. Die kunnen 
het stekkertje niet goed aanknijpen. Betere tangen ontgrendelen 
pas als het echt goed is aangeknepen. Je ziet dat echter niet en die 
tang van twintig euro doet het toch? Knijp je bij storing met een 
goede tang het stekkertje nog een keer na, dan is de storing door-
gaans opgelost.” Aldus Voerman. Wil je toch graag zelf patchkabels 
maken, dan vind je een stappenplan op onze website via http://
tiny.cc/patchk. Zorg dan wel een voor een goede kabeltang. Maak 
alleen zelf patchkabels op basis van Cat5e-kabels. Sommige fabri-
kanten beweren wel dat je ook Cat6- of zelfs Cat6a-patchkabels 
kunt maken, maar wij raden je dat niet aan.

 Een goed-

kope krimptang 

zorgt vaak voor 

problemen.
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Wandcontactdozen
In de ruimtes waar je een netwerkaansluiting wilt 
hebben, werk je de netwerkaansluiting af met een 
wandcontactdoos. Wandcontactdozen zijn beschikbaar 
in een inbouwvariant die past in de inbouwdoos waar 
de leiding in uitkomt of als opbouwvariant die je op een 
muur schroeft. Cat 5e-dozen heb je voor ongeveer een 
tientje. Cat 6a-varianten zijn duurder en kosten zo’n 
twintig euro. Wij adviseren je om te kiezen voor een los 
binnenwerk dat je kunt combineren met elementen 
van de fabrikant van de rest van het schakelmateriaal 
dat je in huis hebt. Dan zijn de raampjes bijvoorbeeld 
hetzelfde die van je stopcontacten. De netwerkkabels 
worden in beide gevallen middels LSA-stroken (zie 
kader ‘LSA-stroken afmonteren’) gemonteerd in de 
wandcontactdoos. Je kunt ook kiezen voor een binnen-
werk gebaseerd op keystone-modules. Dit zijn blokjes 
met een netwerkaansluiting waar je de netwerkkabel 
op afmonteert. Deze verwerk je in een geschikt wand-
contactdoosraampje dat je eveneens kunt combineren 
met je schakelmateriaal. Er zijn keystone-modules 
verkrijgbaar die je kunt afmonteren zonder gereed-
schap. Dit is eenvoudiger dan werken met LSA-stroken 
en zeker aan te raden. Op onze website vind je een 
uitgebreider artikel over het werken met keystone-
modules via http://tiny.cc/keystone.

Afwerken in de meterkast
Doorgaans is de meterkast het centrale punt in je 
netwerk. Ook hier werk je een netwerkkabel netjes 
met een netwerkaansluiting af, knijp zeker geen stek-
kertjes op een kabel met een vaste kern. Heb je een 
beperkt aantal netwerkkabels af te werken, dan kun 
je dat net als in de andere ruimtes doen met dubbele 
wandcontactdoosjes in een opbouwvariant. Heb je 
echter meer kabels, dan is het handiger om met een 
patchpanel te werken. Dit is een kastje met een groter 
aantal netwerkaansluitingen waarop je netwerkkabels 
afmonteert. Voor thuis in de meterkast is een desktop-
patchpanel voor acht of twaalf poorten handig. 
Deze kun je eenvoudig aan de muur schroe-
ven. Patchpanels met meer poorten zijn 
alleen beschikbaar in varianten die je 
in een patchkast of patchrek moet 
verwerken en hebben een breedte 
van 19 inch. Patchpanels zijn net 
als contactdozen verkrijgbaar 
met LSA-stroken of in varianten 
die geschikt zijn voor Keysto-
ne-modules waardoor je geen 
gereedschap nodig hebt.

LSA-stroken afmonteren
In (binnenwerken voor) wandcontactdozen en in patchpan-
elen worden de netwerkaders gemonteerd via zogenoem-
de LSA-stroken. Deze aansluitingen bevatten een mesje 
dat de mantel van de aders doorsnijdt en goed contact 
maakt. Je hebt een speciale LSA punch-down tool nodig om 
de aders vast te zetten in de LSA-strook. Je kunt een LSA 
punch-down tool aanschaffen voor zo’n tien euro. Voor thu-
isgebruik voldoet een goedkoop exemplaar prima.

1

VOER DE NETWERKKABEL IN JE 
WANDCONTACTDOOS OF PATCHPANEL.

2

LEG DE ADERS OP DE JUISTE VOLGORDE
(KIES VOOR T568B OF B), DRUK DE 
KABEL EEN BEETJE VAST, ZET DE 
PUNCH-DOWN TOOL OP DE LSA-STROOK 
EN DRUK TOT JE EEN KLIK HOORT.

3

SLUIT ALLE ACHT ADERS AAN. ZORG DAT DE TWIST ZO
VER MOGELIJK TOT DE CONTACTEN DOORLOOPT. 
DE OVERBODIGE STUKJES DRAAD WORDEN
DOOR DE PUNCH-DOWN TOOL AFGESNEDEN.

 Een patch-

panel is een 

handige manier 

om netwerkaan-

sluitingen in de 

meterkast af te 

werken.
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Nu je het passieve gedeelte van je thuis-
netwerk op orde hebt, is het tijd om de 
actieve infrastructuur aan te sluiten. Je 
router is de centrale spil in je thuisnet-
werk. Dit apparaat is verantwoordelijk 

voor het toegang geven van alle aangesloten appara-
ten door ze bijvoorbeeld een IP-adres toe te kennen 
en ze toegang te geven tot internet. In routers voor 
thuisgebruik zit tegenwoordig ook altijd een draad-
loos accesspoint ingebouwd. Als je het apparaat van 
je internetprovider hebt gekregen, is er vaak ook een 
modem in hetzelfde apparaat geïntegreerd. Het maakt 
voor de opbouw van je netwerk niet heel veel uit welke 
router je als basis gebruikt.

Switch
In je meterkast of centrale punt zijn je netwerk kabels 
afgemonteerd op wandcontactdozen of een patchpa-
nel. Om de poorten in de gebruiksruimten actief te 
kunnen gebruiken, moet je in de meterkast de poorten 
met een patchkabel verbinden met een switch. Je hebt 
per netwerkaansluiting één poort op een switch nodig. 
In de meeste routers is al een switch met vier poorten 
ingebouwd; tot vier afgemonteerde poorten heb je dus 
geen extra switch nodig. Heb je echter meer aansluitin-
gen afgemonteerd - en dat is al het geval als je in drie 
kamers een dubbele aansluiting monteert - dan heb je 

een losse switch nodig. Je kunt bijvoorbeeld switches 
kopen met vijf, acht, zestien en vierentwintig poorten. 
Switches tot en met zestien poorten kun je vinden 
in compacte uitvoeringen die je zo op de muur kunt 
schroeven. Switches met meer poorten zijn doorgaans 
bedoeld voor montage in een patchkast of patchrek. 
Een gigabitswitch met acht poorten kost je zo’n twintig 
tot veertig euro. Koop in ieder geval een gigabitswitch 
van een bekend merk en let erop of je de switch aan 
de muur kunt bevestigen. Verbind alle poorten op het 
patchpanel met een poort van de switch. Tot slot sluit 
je een patchkabel aan tussen de switch en een poort 
op de switch van je router.

ACTIEVE APPARATUUR
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UPGRADEN MET EEN SWITCH

Netwerkverkeer tussen aangesloten apparaten blijft binnen de 
switch en gaat dus niet via de router. Je kunt een switch dan 
ook gebruiken om een netwerk gebaseerd op een 100 Mbit/s-
router up te graden naar gigabit. Hang een gigabit-switch ach-
ter de router en je hele achterliggende netwerk wordt geschikt 
voor gigabit. Uiteraard blijft de verbinding naar internet dan 
wel beperkt tot 100 Mbit/s. Hetzelfde werkt ook op een switch 
op het einde van je netwerk. Heb je een 100Mbit/s-netwerk en 
zet je in je studeer kamer een gigabitswitch, dan kan de appara-
tuur die je op die switch aansluit met elkaar communiceren op 
gigabitsnelheden.

ROUTER ALS ACCESSPOINT

Soms is een complete draadloze router interessanter dan 
een apparaat dat door een netwerkfabrikant als accesspoint 
verkocht wordt. In een dergelijk apparaat zit vaak geen switch, 
terwijl in een draadloze router wel een switch zit ingebouwd. 
Handig als je op de netwerkaansluiting waar je het accesspoint 
op aansluit ook nog andere netwerkapparatuur wilt aanslui-
ten. Een draadloze router die je als accesspoint inzet, moet je 
wel zo configureren dat hij niet als tweede router functioneert. 
Soms biedt de fabrikant daar zelf een aparte modus voor, in 
dat geval kun je de netwerkkabel doorgaans op de WAN-poort 
aansluiten. Biedt de fabrikant geen speciale modus, dan moet 
je zelf zaken als de DHCP-server uitschakelen. Je sluit de net-
werkkabel dan aan op één van de normale switchpoorten en 
gebruikt de WAN-aansluiting niet.
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Netwerktopologie
Het is voor de opbouw van je netwerk het 
mooiste om met één hoofdswitch te werken. 
Kom je op een switch met acht poorten echter 
één poortje te kort, dan is het prijsverschil tus-
sen een switch met acht poorten en een stap 
hoger met zestien poorten wel erg hoog. Sluit 
op de switch van je router dan indien mogelijk 
een poort aan die niet (altijd) gebruikt wordt. In 
het ideale geval heb je maar één switch waarop 
al je bedrade apparatuur is aangesloten. Thuis 
is dat natuurlijk een beetje onpraktisch, het is 
bijna onmogelijk om zes netwerkaansluitin-
gen bij je televisie te realiseren. Je kunt in je 
televisie meubel zonder probleem een switch 
neerzetten om alle apparatuur aan te sluiten. 
Zorg er wel voor dat additionele switch es altijd 
direct verbonden zijn met je primaire hoofds-
witch, maak dus geen verdere aftakkingen.

Router

Switch

Acces
point

Acces
point

Switch

Printer

pc

Mediaspeler

Spelcomputer

TV

NAS

Patchkast
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ZO MIN MOGELIJK 
SWITCHES

ÉÉN HOOFDSWITCH

Switch

POWERLINE

De nieuwste generatie powerline-adapters haalt in de 
praktijk een snelheid van maximaal 270 Mbit/s, ter-
wijl de vorige generatie zo’n 130 Mbit/s haalt. In wat 
mindere omstandigheden wordt het in alle gevallen 
al snel zo’n 100 Mbit/s. 

ACCESSPOINT

In een goed thuisnetwerk ben je erg flexibel met het aan-
sluiten van accesspoints. Zeker in het geval van 802.11ac 
moet je accesspoint het liefst in dezelfde ruimte staan als 
waar je je laptop, tablet of smartphone gebruikt. Er zijn ook 
accesspoints die ook hun energie uit de netwerk kabel kun-
nen halen, dit wordt Power over Ethernet (PoE) genoemd. 
Er zijn speciale (dure) switches die dit ondersteunen, maar 
je kunt ook werken met losse PoE-injectors waarmee je be-
paalde ethernetaansluitingen in je netwerk van elektrische 
spanning kunt voorzien.
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Nu je je infrastructuur hebt aangelegd en 
je apparatuur hebt aangesloten, zal je 
netwerk waarschijnlijk prima werken. 
Er is op je router wel een aantal zaken 
waar je naar kunt kijken om je netwerk 

optimaal in te stellen. Log in op de webinterface van je 
router, meestal is deze bereikbaar door 192.168.1.1 in 
te tikken in het adresveld van je browser. Werkt dit niet, 
dan kun je het IP-adres van je router achter halen met de 
opdrachtprompt. In Windows 8.1 open je de comman-
doprompt door in het startscherm opdrachtprompt te 
tikken. In Windows 7 tik je opdrachtprompt in het zoek-
veld van het startmenu. Tik vervolgens het commando 
ipconfig in (gevolgd door een Enter). Het adres achter 
Standaardgateway is het IP-adres van je router.

DHCP
Een van de hoofdtaken van je router is ervoor zorgen dat 
alle netwerkapparatuur met elkaar kan communiceren. 
Ieder apparaat heeft hiervoor een uniek IP-adres in de 
reeks van je router, deze reeks is doorgaans 192.168.1.x. 
Er zijn 254 adressen IP-adressen mogelijk (1 tot en met 
254) waarvan er eentje (meestal de eerste) al door je rou-
ter zelf geclaimd wordt. Je router kent aan ieder apparaat 
automatisch een IP-adres toe via een DHCP-server. Via de 
web interface van je router kun je achterhalen of hoeveel 
IP-adressen de DHCP-server kan uitdelen. Kijk vooral of 
het genoeg adressen zijn, want doorgaans is niet de hele 
reeks van mogelijke adressen gereserveerd.

Vaste IP-adressen en reserveringen
DHCP geeft geen zekerheid dat een apparaat altijd 
hetzelfde IP-adres krijgt toegewezen, terwijl dat voor 
apparaten als een NAS of printer wel handig is. Je kunt 
daarom werken met vaste IP-adressen. Log in op de 
webinterface van het desbetreffende apparaat en 
stel een IP-adres in in dezelfde reeks als de rest van je 
netwerk, maar wat buiten het bereik van je DHCP-server 
ligt, zoals 192.168.1.200. In het veld netwerkmasker vul 
je 255.255.255.0 in. Als er een veld is voor gateway of 

router vul je het IP-adres van je router in, meestal is dit 
192.168.1.1.

Op veel routers kun je daarnaast ook vaste IP-adres-
sen via de DHCP-server toekennen. Deze mogelijkheid 
tot DHCP-reserveringen wordt door iedere routerfa-
brikant anders genoemd. Onze ASUS-router spreekt 
over ‘Manually Assigned IP around the DHCP list’, 
terwijl andere fabrikanten het over DHCP Reservations, 
DHCP-reserveringen of Static Lease hebben. Hoe het 
ook genoemd wordt, je tikt het MAC-adres van het 
netwerkapparaat in de ene kolom en het IP-adres dat 
je wilt toekennen in de andere kolom. Uiteraard moet 
het adres wel in hetzelfde subnet als de DHCP-server 
liggen, bijvoorbeeld 192.168.1.100. Het MAC-adres van 
een netwerkapparaat als een NAS of netwerkprinter is 
te achterhalen in de webinterface van het desbetref-
fende apparaat. Het staat doorgaans ook op een sticker 
achterop het apparaat. Mocht het apparaat momenteel 
via DHCP een IP-adres toegewezen krijgen, dan kun je 
de gegevens ook terugvinden in het DHCP-overzicht 
van je router. Kun je het nog steeds niet vinden? Ge-
bruik dan het tooltje Wireless Network Watcher dat je 
kunt downloaden via http://tiny.cc/wwatch.

Meer lezen
Zo verbeter je je draadloze thuisnetwerk, 
http://tiny.cc/verwifi
Zo versterk je de wifi-verbinding, 
http://tiny.cc/wifisterk

router vul je het IP-adres van je router in, meestal is dit  Via de 

Opdracht-

prompt kun je 

het IP-adres 

van je router 

achterhalen.

OPTIMALISATIE
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een taal toevoegen aan Windows 
10 (afbeelding 1). In je Engelstalige 
versie van Windows 10 voeg je dus 
de Nederlandse taal toe. Daarna 
dat op Nederlands instellen en 
draaien maar!

3 Windows 10 ja of 
nee?
Geldt de upgrade naar Windows 
10 ook voor Windows 7 Starter 
Edition? Dat is namelijk het bestu-
ringssysteem op mijn mini-laptop.

Op zich is Windows 7 Starter Edition 
het probleem niet. Maar je zegt het 
eigenlijk zelf al: “Mijn mini-laptop!” 
De kans is groot dat die mini-laptop 
te weinig hardware-mogelijkheden 
(lees: een te kleine harde schijf of 
ssd) aan boord heeft om de up-
grade naar Windows 10 mogelijk te 
maken. Even afwachten dus.

De FAQman van Computer Idee beantwoordt 
de 100 meest gestelde vragen over Windows 10.
J O H N  VA N D E R A A R T

ALGEMEEN 

1 Wat ik weten wil…
Van Windows 10 wil ik graag 
twee dingen weten. Kan ik (1) nog 
steeds een willekeurig programma 
van internet downloaden en in-
stalleren? Blijft (2) mijn hardware 
het doen?

Ja, je kunt nog steeds de gebruike-
lijke software downloaden en instal-
leren. Zulks in combinatie met een 
echte app-store waarmee je echte 
apps installeert. Een beetje hybride 
als het ware. En voor wat betreft je 
hardware is het even afwachten, 
maar zoals met elk niet besturings-
systeem geldt: alle echt verouderde 
hardware valt af! Gelukkig heeft 
Windows 10 nog steeds een Ap-
paraatbeheer, dus kunnen drivers 
altijd nog zijdelings (lees: puur 
handmatig) worden geïnstalleerd.

2  In het Nederlands?
Ik heb op dit moment een Engels-
talige versie van Windows 7 op 
mijn laptop staan. Kan ik deze la-
ten upgraden naar de Nederlands-
talige versie van Windows 10?
Via het Configuratiescherm kun je 
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4 Microsoft-fuik
Hoe zit het nu met Windows 10? 
Gaat dat nu wel of niet een jaar-
licentie-programma worden? Ik 

voel er erg weinig voor om in een 
Microsoft-fuik terecht te komen.

Dat met de prijs van Windows 10 
is op moment van schrijven (lees: 
beantwoorden) nog een van de 
best bewaarde geheimen. Maar 
intussen geeft Microsoft aan dat 
Windows 10 de laatste versie van 
Windows zal zijn, waarna er alleen 
nog maar wordt geüpgraded. Intus-
sen mogen we de eerste periode 
gratis overstappen. En dan zijn er 
eigenlijk maar twee mogelijkheden: 
(1) Windows 10 wordt net zoals 
Linux gratis of (2) na verloop van 
tijd – als zoveel mogelijk mensen 
Windows 10 gratis hebben geïnstal-
leerd – klapt de betaalfuik dicht. 
Vraagje: welke van de twee denk 
je dat het gaat worden? Overigens 
vindt de FAQman het helemaal niet 
erg om te betalen, zolang het maar 
om een redelijk bedragje gaat. Als 

  1| Aan Windows 10 is eenvoudig een alternatieve taal toe te voegen. Kijk maar!

en antwoorden over Windows 10
100 VRAGEN

de prestatie het serieus wint van de 
prijs, dan mag dat best!

5 Upgraden? (1)
Is het verstandig om te upgraden 
naar Windows 10 en het belang-
rijkste: gaat dit upgraden eenvou-
dig en zonder allerlei moeilijke 
toestanden?

Als je werkt met een nette en 
schone Windows 7-, Windows 
8- of Windows 8.1-installatie met 
voldoende vrije schijfruimte, dan 
zal het upgraden naar Windows 10 
niet voor problemen zorgen. Maar 
naarmate je meer niet-Microsoft 
software hebt geïnstalleerd en je 
met relatief verouderde hardware 
werkt, dan kan het allemaal wel-
eens wat minder soepel verlopen, 
want dat heeft het upgrade-verle-
den ons inmiddels wel geleerd! 

6 Upgraden? (2)
Windows 8.1 draait prima op mijn 
pc en ik kan goed overweg met dit 
besturingssysteem. Daarom zie 
ik geen enkele reden om over te 
stappen naar Windows 10. Heeft 
de FAQman misschien redenen 
om tóch over te stappen?

Twee redenen: (1) Windows 10 zou 
voorlopig het laatste besturings-
systeem zijn dat Microsoft gaat 
uitbrengen en (2) de Windows 
Universal Apps die straks overal op 
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kunnen draaien; van smartphone 
tot tablet tot computer tot enzo-
voort. Sowieso is Windows 10 dé 
toekomst die Microsoft te bieden 
heeft. Overstappen loont beslist 
de moeite als je met Windows 8.1 
werkt. Voor wat betreft Windows 
7 – dat is echt héél goed – houdt 
de FAQman graag een slag om zijn 
arm.

7  Recovery Procedure 
upgraden
Op mijn pc met Windows 8.1 
staat een Recovery Procedure om 
terug te keren naar de situatie 
bij aankoop. Als ik upgrade naar 
Windows 10 , hoe krijg ik dan ook 
die Recovery Procedure opgewaar-
deerd naar Windows 10?

Dat gaat niet lukken. Immers, die 
Recovery Procedure heb je van de 
fabrikant meegekregen! De oplos-
sing is – bijvoorbeeld – het maken 
van een kloon van de C-schijf waar 
Windows 10 op draait. Maar begin 
sowieso met het veiligstellen van 
de Windows 10-productsleutel! 
Gebruik daarvoor de Magical Jelly 
Bean Keyfinder (www.magical-
jellybean.com/keyfinder). Met 
behulp van die productsleutel is 
een herinstallatie immers altijd 
weer mogelijk, maar dan wel op 
dezelfde hardware! Dat uiteraard 
in combinatie met een altijd wel er-
gens te vinden installatie-dvd voor 
Windows 10.

8 Recovery partitie 
onder Windows 10
Ik heb een upgrade gedaan naar 
Windows 10. Hoe zit dat nu eigen-
lijk met de recovery partitie? Als ik 
die start, kan ik dan terug naar de 
fabriekstoestand van Windows 7?

Druk eens tegelijkertijd op de 
Windows-toets én op de I en ga 
naar Bijwerken en beveiliging en 

Systeemherstel (afbeelding 2). 
Aldaar zie je de mogelijkheden die 
Windows 10 biedt als het om het 
herstel van je computer gaat. Op 
de af-fabriek Recovery Partition 
staat – natuurlijk – het af-fabriek 
besturingssysteem en dat zal on-
getwijfeld een niet-geslipstreamde 
(lees: alle updates moeten weer 
één-voor-één worden opgehaald en 
geïnstalleerd) versie van Windows 
7 zijn.

8 Schone installatie
Ik heb de Windows 10 upgrade 
vanuit Windows 7 gedaan. Nu wil 
ik toch liever een schone Windows 
10 installatie maken. Maar waar 
staan de gedownloade installatie-
bestanden om deze op een dvd 
te branden of op een usb-stick te 
zetten?

Wat jij nodig hebt, is de zogeheten 
Media Creation Tool (afbeelding 3), 
die je bij Microsoft kunt downloa-
den. Vervolgens is het een fluitje 
van een cent om een installatie-pak-
ket voor Windows 10 in elkaar te 
laten draaien (afbeelding 4). Maar 
dan wel even de juiste productsleu-
tel veiligstellen.

10 Windows 10 op 
virtuele machine
Ik wil Windows 10 eerst op een 
virtuele machine laten draaien. 

Als dat bevalt, kan ik Windows 10 
dan voor de tweede keer opnieuw 
downloaden en het dan echt op 
mijn computer installeren?

Voor zover de FAQman het heeft 
begrepen is de Windows 10-pro-
ductsleutel (inclusief de active-
ring daarvan) gekoppeld aan de 
hardware-eigenschappen van de 
computer. En een virtuele machine 
heeft andere hardware-eigenschap-
pen dan een gewone computer. 

Het is evenwel mogelijk dat je met 
verschillende productsleutels werkt, 
wat zou betekenen dat een tweede 
upgrade wél gaat lukken!

11 Van Vista naar 10
Ik heb nu een pc met Windows 
Vista en ik krijg morgen een pc 
met Windows 10. Hoe zet ik het 
gemakkelijkst mijn e-mailberich-
ten en mijn Contactpersonen over 
naar deze nieuwe pc?

Bij gebrek aan Windows Easy 
Transfer moet je eens kijken op 
www.easeus.com/pc-transfer/
windows-10-easy-transfer-tool.
html. Daar vind je de tool EaseUS 
Todo PCTrans. Toppertje!

12  Iso-bestand van 
Windows 10
Met welk programma kan ik het 
beste een iso-bestand maken van 
mijn Windows 10-computer?

Een iso-bestand is een imagebe-
stand dat je op een cd of dvd kunt 
branden. Wat automatisch betekent 
dat zo’n ISO-bestand aan bepaalde 

grootte-limieten is gebonden. Nee, 
wat je wilt is een kloon-image ma-
ken naar een externe harde schijf. 
Kijk daarvoor eens naar iets als 
Clonezilla (clonezilla.org).

  2| Kijk naar de 

herstelmogelijkhe-

den die Windows 

10 je te bieden 

heeft. Is op zich al 

heel aardig, toch?

  4| En met 

behulp van die 

Media Crea-

tion Tool is een 

installatie-pakket 

snel aangemaakt!

  3| Op de site van Microsoft kun je de zogeheten Media Creation Tool vinden.3| Op de site van Microsoft kun je de zogeheten Media Creation Tool vinden.
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13 Welke updates 
moeten mee naar 10?
Ik draai op Windows 7 en ik heb 
updates vanaf 2012 staan. Welke 
van die updates kan ik verwij-
deren voordat ik overstap naar 
Windows 10?

De geïnstalleerde updates kun je 
niet (echt) weggooien, want die 
zitten reeds verweven in je sys-
teem. Sterker nog, in de jaren dat 
Windows 7 steeds weer up-to-date 
is gebracht zijn er beslist onderde-
len vervangen die al eens eerder 
zijn vervangen. Waar we dan ook 
over praten, zijn de installatie-en 
back-up-bestanden van Windows 
Update. Welnu, je gaat via het Start-
menu naar de Bureau-accessoires 
en de Systeemwerkset. Vervolgens 
zet je de systeemtool Schijfoprui-
ming aan het werk. En nu even op-
gelet, want na de analyse dient de 
optie Windows Update opschonen 
expliciet te worden geselecteerd 
(afbeelding 5)! Daarna Schijfoprui-
ming laten draaien. En vervolgens 
upgraden naar Windows 10.

UPGRADE-PROBLEMEN

14 Geen Windows 
10-app in beeld
Waarom komt er geen app onder 
in beeld waarmee ik de Windows 
10-update kan verzorgen? Ik heb 
nu Windows 7 en ik wil t.z.t. graag 
met Windows 10 werken.

Allereerst is het de vraag of je 
computer en je huidige besturings-
systeem die Windows 10-resevering 
ondersteunen. Dat eerste is een 
hardware-ding, dat tweede een 
software-ding. Hardware-matig 
moet je computer krachtig genoeg 
zijn om Windows 10 te kunnen la-
ten draaien. Softwarematig moet je 
Windows-versie geschikt (.) zijn om 
te mogen worden opgewaardeerd 
en dan praten we onder andere 
over het wel of niet zakelijk zijn 
van die Windows-versie. Microsoft 
heeft voor alle vragen omtrent de 
upgrade naar Windows 10 een 
speciale FAQ-pagina in het leven 
geroepen. Deze: www.microsoft.
com/nl-nl/windows/windows-
10-faq.

15
 Geen melding 

Ik heb de Windows 10-app niet op 
de computer gezien, ondanks het 
feit dat ik aan alle eisen voldoe.

Dan voldoet de computer mogelijk 
aan alle eisen, maar de configura-
tie van die computer nog niet. Die 
Windows 10-app komt namelijk 
binnen via een Windows Update. 
Dat betekent dat het zaak is om 
ervoor te zorgen dat Windows 
Update z’n werk goed kan doen. En 
dat heeft weer alles te maken met 
de Windows Update-instellingen op 
je computer. Tevens kan – onder 
andere – de virusscanner roet in 
het eten gooien door sommige 
updates te blokkeren. Kortom, zorg 

ervoor dat het Windows Update-
mechanisme goed doorloopt en 
dan komt die Windows 10-app 
vanzelf tevoorschijn!

16
 Zwart scherm

Ik heb Windows 10 proberen te 
installeren. Echter, de computer 
reageert niet meer! De laptop lijkt 
wel dood. Ik krijg alleen een zwart 
scherm te zien. Terugzetten naar 
Windows 8.1 lukt ook al niet meer. 
Wat kan ik nog doen om de laptop 
aan de praat te krijgen?

Hopelijk heb je nog een installatie- 
of reparatie-dvd, want daarmee 
kun je de opstartprocedure nog 
enigszins repareren. Maar voordat 
je daarmee begint, moet je het bios 
van de laptop eens op de Default 
Settings installeren. Kijk eventueel 
naar een optie als UEFI Boot en zet 
die op Enabled.

18
 Kan niet upgraden 

Ik heb Windows XP. Ik heb ook 
Windows 7 Enterprise. Ik kan dat 
niet upgraden naar Windows 10. 
Klopt dat?

Windows XP kun je sowieso niet 
upgraden naar Windows 10 en 
dat geldt ook voor Windows Vista. 
De Windows versies die eveneens 
niet automatisch worden opge-
waardeerd naar Windows 10 zijn 
Windows 7 Enterprise, Windows 8 
Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, 
Windows RT en Windows RT 8.1. Is 
dat even pech hebben.

19
 Ontbrekende be-

standen
Ik krijg Windows 10 niet aan de 
praat. Ik heb het reeds een keer of 
vijf gedownload. Het gaat goed tot 
bijna het einde, maar daarna gaat 

  5| Nog één keer aan het werk met de Schijfopruiming binnen Windows 7. Even lekker 

de boel aan kant maken!

17
 Foutcode 80240020

Ik wil Windows 7 naar Windows 10 upgraden. Ik krijg steeds de fout-
code ‘80240020’. Hoe los ik dit op?

Neem de Register-editor erbij en ga naar de sleutel HKEY_LOCAL_MA-
CHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ WindowsUp-
date\ OSUpgrade. Op die plek moet de 32-bits DWORD-parameter 
AllowOSUpgrade worden aangemaakt en de waarde 1 krijgen. Daarna 
Windows Update andermaal raadplegen (afbeelding 6).

  6|Even laten zien hoe de fix in elkaar steekt. Aan de slag met de 
Register-editor dus!
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het fout omdat er wat bestanden 
ontbreken.

Controleer of de pc voldoende 
vrije schijfruimte heeft voor de 
upgrade naar Windows 10. Ver-
wijder eventueel de virusscanner 
en andere onnodige tools die je in 
het Systeemvak vindt; daarbij je 
speciale aandacht voor hardware-
tools! Als je usb-apparaten, in het 
bijzonder een wifi-adapter, hebt 
ingeplugd: afkoppelen! Dus? Maak 
het besturingssysteem zo schoon 
als mogelijk voordat je opwaar-
deert naar Windows 10. Kijk ook bij 
Programma’s en onderdelen om te 
zien of op die plek driver-software 
(die vaak vergezeld gaat van extra 
tools) is geïnstalleerd. Zo ja, dan dat 
verwijderen. En verder nog even 
een bezoekje aan het bios brengen 
en laat dan de Default Settings 
instellen.

20
 Foutcode 80240FFF

Ik wil graag de Windows 10 up-
grade uitvoeren. Dat lijkt goed te 
gaan, maar uiteindelijk mislukt 
het. En wel met deze foutcode: 
80240FFF.

Kijk eens hier: support.microsoft.
com/nl-nl/kb/2714434 voor een 
Windows Update Probleemoplosser 
(afbeelding 7). Laat dát maar eens 
draaien!

21
 Compatibiliteits-

probleem
Ik kan Windows 10 niet downloa-
den vanwege een compatibiliteits-

probleem met mijn GeForce-video-
kaart. Ik werk nu met Windows 
7 32 bits. Wat moet ik doen om 
Windows 10 tóch te kunnen down-
loaden?

De eenvoudige maar doeltreffende 
oplossing is het installeren van een 
moderne(re) GeForce-videokaart 
waarvan je – uiteraard! – contro-
leert of deze wél compatibel is met 
Windows 10. Met als bijkomend 
voordeel dat je pc daar meteen 
extra van opleeft.

22
 Bijwerken mislukt

De upgrade van Windows 8.1 naar 
Windows lukt niet. Alle updates 
werken uitstekend, behalve 
‘Bijwerken naar Windows 10’. Deze 
update mislukt telkens weer met 
de code 80246010 en de code 
80240020.

Ga naar de map C:\Windows\
SoftwareDistribution\Download en 
gooi alles weg wat je in deze map 
tegenkomt. Ga vervolgens naar 
de Dos-opdrachtregel (als Admi-

nistrator) en geef dit commando: 
WUAUCLT.exe /UPDATENOW Enter. 
Dat laatste dient dan weer om het 
downloaden van de gewenste en 
juiste updates keihard te forceren.

23
 Hardnekkige foto’s

Sinds enkele dagen heb ik mijn 
laptop opgewaardeerd van 
Windows 8.1 naar Windows 10. Ik 
maak gebruik van een Hotmail-
account, dus een Microsoft-ac-
count. Met dit account heb ik wat 
geoefend met het toevoegen van 
foto’s. Iedere keer als ik een foto 
toevoeg, dan blijven de eerder 
toegevoegde foto’s staan. Als ik 
op één van die foto’s klik, dan 
wordt deze foto leidend voor mijn 
inlogaccount. Hoe krijg ik mijn 
account weer schoon, dus met 
maximaal één foto?

Ga naar de Windows Verkenner 
en plaats dit in de adresregel: 
%AppData%\Microsoft\Windows\
AccountPictures. Dat zorgt ervoor 
dat je op precies de goede plek 
terechtkomt, te weten in de map 
waar je gebruikersfoto’s te vinden 
zijn (afbeelding 8). En daarna is 
weggooien niet moeilijk meer.

24
 Installeren via usb

Ik wil Windows 10 via usb instal-
leren. Ik krijg na het instellen van 
Nederlands en het toetsenbord 
een blad met installeren. Ner-
gens zie ik echter de Aangepaste 
installatie. Wel staat rechtsonder 

in beeld Herstellen. Kan ik gewoon 
doorgaan?

Even checken. Heb je de Media 
Creation Tool gebruikt om een vol-
ledige installatie-usb-stick voor Win-
dows 10 aan te maken (afbeelding 
9)? Is essentieel. Enfin, vervolgens 
kun je de installatie-procedure 
starten en afhankelijk van hetgeen 
er aan hardware wordt gevonden, 
zal die installatie-procedure de mo-
gelijke opties laten zien. En in jouw 
geval kun je inderdaad gewoon 
doorklikken, waarna er een update 
of een schone installatie mogelijk 
is. Opgelet als de harde schijf wordt 
getoond, want die kun je – voor 
de écht schone lei – meteen even 
leegmaken en opnieuw laten for-
matteren.

25
 Registerfouten

Ik had Windows 7 met een schoon 
Register. Ik ben opgewaardeerd 
naar Windows 10 en nu heb ik veel 
Registerfouten. Kan ik die Regis-
terfouten laten corrigeren?

Ja, die Registerfouten kun je laten 
corrigeren, repareren dan wel 
verwijderen. En de FAQman ziet dat 
graag gebeuren met behulp van 
de Registry Cleaner van CCleaner 
(www.piriform.com). Is door-en-

  7| Voor 

problemen met 

Windows Update 

is er de Windows 

Update Probleem-

oplosser!

  8|Via een kleine 

omweg kom je al 

snel in de gewens-

te map terecht. 

En daarna is het 

deleten heen!

  9|De installatie-

usb-stick is 

toch wel op de 

juiste manier 

gecreëerd? 

Check-check-

dubbelcheck.
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door getest en daarna helemaal 
goed bevonden (afbeelding 10)!

26
 Speciale mappen 

weggooien
Omdat de update van Windows 10 
niet lukte, heb ik gebruikgemaakt 
van een installatie-dvd. Windows 
10 werkt nu al een maand naar 
volle tevredenheid! Kan ik de map-
pen $SysReset en $Windows~BT 
zonder problemen weggooien of 
moet ik deze toch laten staan?

Je stelt een listige vraag die de 
FAQman door middel van de 
systeemtool Schijfopruiming zal 
proberen op te lossen. Start de 
Schijfopruiming maar eens en klik 
dan op de knop Systeembestanden 
opschonen (afbeelding 11).

MICROSOFT-ACCOUNT

27  Opstarten zonder 
wachtwoord
Ik wil bij Windows 10 het vergren-
delingsscherm uitzetten, zodat 
ik mijn pc kan opstarten zonder 
wachtwoord. Hoe kan ik dit doen?

Dat heeft niets met het vergrende-
lingsscherm te maken. Een oplos-

sing is één lokaal gebruikersaccount 
zonder wachtwoord. En anders de 
opdracht NETPLWIZ gevolgd door 
een Enter gebruiken, want daarmee 
kun je aangeven welk gebruikersac-
count moet worden gebruikt om de 
pc automatisch te laten doorstarten  
(afbeelding 12).

28 Windows 10 en 
Microsoft-account
Ik heb twee weken geleden op 
een pc en een laptop een upgrade 
gedaan naar Windows 10. Op de 
laptop draaide daarvóór Windows 
7 met alleen een Administrator-ac-
count. Op die laptop werkt nu al-
les als een trein. Op de pc draaide 
Windows 8.1 met een Microsoft-
account en twee lokale accounts. 
Via het Microsoft-account heb ik 
problemen met de machtigingen 
voor het opslaan van bestanden. 
Dat lukt alleen als ik de program-
ma’s open door rechts te klikken 
op de Bureaubladkoppelingen en 
het programma in kwestie uit-
drukkelijk als Administrator start.

Ga voor dat Microsoft-account 
gewoon naar de systeemtool Ge-
bruikersaccounts. Daar kun je het 
accounttype wijzigen en dat is wat 
je moet doen (afbeelding 13).

29 Windows 10 zonder 
Administrator
Ik heb een upgrade gedaan naar 
Windows 10. Ik kan nu niet meer 
inloggen als Administrator. Ik zie 
dat ik als gastaccount ben aan-
gemeld. Ik kan wel inloggen met 
mijn Microsoft-account.

Ga naar Start en ga op zoek naar 
MSCONFIG. Op het tabblad Compu-
ter opstarten kun je aangeven dat 
je in de Veilige Modus wilt starten. 
Vanaf dat moment is er opeens veel 
meer mogelijk met de systeemtool 
Gebruikersaccounts, maar ook 
met het Computerbeheer van het 
Systeembeheer.

LICENTIE

30 Geldigheid Windows 
10
Ik heb een computer met een 
herstel-cd. Als ik echt een keer een 
probleem heb, herstel ik mijn pc 
naar de fabrieksinstellingen. Daar-
mee ben ik dan ook Windows 10 
kwijt! Blijf ik mijn licentie dan toch 
behouden als ik de pc herstel en 
kan ik daarna Windows 10 weer 
gewoon installeren?

Goede vraag! Tot het einde van 
2015 zal dat wat jij wilt nog wel 

lukken, maar daarna wordt het 
een ander verhaal. Maar er is een 
overkoepelende truc! Om te begin-
nen heb je daar een Windows 10 
installatie-dvd voor nodig. Verder 
kun je, als Windows 10 voor de 
eerste keer is geïnstalleerd, de tool 
Magical Jelly Bean Keyfinder (www.
magicaljellybean.com/keyfinder) 
gebruiken om de productsleutel 
van jouw versie van Windows 10 te 
achterhalen. En die productsleutel 
kun je dan achteraf – tijdens een 
nieuwe installatie van Windows 
10 – gebruiken voor de activering. 
Dat zou zonder problemen moeten 
werken.

31 Productsleutel
Ik heb Windows 10 op een dvd ge-
brand. Maar hoe kom ik nu aan de 
productsleutel? Op mijn pc staat 
op dit moment Windows 7.

Het is de bedoeling dat je Windows 
10 via de Windows 10-upgrade 
installeert via Windows Update in 
het Configuratiescherm. Als Win-
dows 10 eenmaal is geïnstalleerd 
en geactiveerd, kun je de Windows 
10-productsleutel voor jouw (!) 
pc opvragen. En daar gebruik je 
dan een al vaker door de FAQman 
genoemde tool als The Magical Jelly 
Bean Keyfinder (www.magicaljel-
lybean.com/keyfinder) voor.

  10|Aan de slag 

met de Registry 

Cleaner van 

CCleaner.

  13| Zie je wel! 

Dit Microsoft-

account is ook 

gewoon te manipu-

leren.

  11| Aan de slag met de wat meer geavanceerde functies van de systeemtool Schijf-

opruiming.

  12| Windows 10 opstarten zonder wachtwoord? Dat gaat zo’n beetje zoals je het hier 

ziet. We kennen deze optie ook van eerder Windows-versies.
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32 Productsleutel, 
vervolg
Voor wat betreft het antwoord 
van de FAQman over Windows 
10 productsleutel is er wel het pro-
bleem dat die sleutel, wanneer de 
pc over een oem-versie beschikt, 
in het bios is opgeslagen. De gratis 
versie van de keyfinder van Jelly 
Bean toont dan vier blokjes van 
vijf tekens, zodat men geen vol-
ledige productsleutel heeft om de 
productcode in te geven. Men is 
dan verplicht contact op te nemen 
met de pc-fabrikant of betaalde 
software aan te kopen, zoals Be-
larc, die de productsleutel uit het 
bios kunnen halen.

Een zeer attente aanvulling. Met 
meteen een verwijzing naar een 
webpagina die in zo’n geval handig 
kan zijn: www.nextofwindows.
com/how-to-retrieve-windows-
8-oem-product-key-from-bios.

33 Drie laptops, 
één code
Ik heb hier drie laptops. Ik heb 
ze alle drie laten upgraden naar 
Windows 10. Alle drie hebben ze 
dezelfde productcode. Maar alle 
drie zijn ze geactiveerd.

Wat denk je? Helemaal niets meer 
aan doen! Immers, het gaat erom 
dat Windows 10 is geactiveerd. 
Zolang dat goed gaat – en blijft – is 
er niets aan de hand!

NIET UPGRADEN?!

34 En wat als je geen 
Windows 10 wilt?
In de Taakbalk van mijn pc staat 
het zogenaamde Windows-logo. 
Wanneer ik hier op klik, zie ik 
dat er mij gevraagd wordt of ik 
Windows 10 wil downloaden of 
upgraden. Voorlopig ben ik nog 
steeds niet van plan om Windows 

10 te gaan gebruiken en daarbij 
weet ik ook niet of mijn pc daar 
voor geschikt is. Bestaat er een 
optie om dat Windows-logo uit de 
Taakbalk te halen?

Via de systeemtool Systeemvakpic-
togrammen kun je aangeven dat je 
dat Windows-logo niet langer wenst 
te zien en ook zijn de meldingen 
te onderdrukken (afbeelding 14). 
Door dat te doen, verdwijnt alles 
naar de achtergrond. Helemaal 
uitschakelen is natuurlijk niet slim, 
want wie weet ga je in de nabije 
toekomst wél in op het aanbod van 
Microsoft. Toegegeven, het is wel 
een beetje voet-tussen-de-deur 
verkoop!

35 Windows 10-melding
In de nieuwsbrief van Compu-
ter Idee stond een tip over de 
verwijdering van de ‘Windows 10 
reserveren’-melding rechtsonder 
in de taakbalk. Ik heb het twee 
keer verwijderd, maar het komt 
steeds opnieuw terug.

Als je de Windows Update 
KB3035583 verwijdert en daarna 
uitschakelt (lees: verbergt) dan 
heb je echt geen last meer van de 
genoemde melding (afbeelding 
15). Dat loopt over de systeemtool 
Programma’s en onderdelen.
AFBEELDING 15 = WINDOWSMEL-
DING_1.TIF

DUAL BOOT

36 Windows 10 en XP
Ik heb onlangs Windows 7 
opgewaardeerd naar Windows 

10. Maar er staat nog steeds een 
versie van Windows XP op mijn 
computer. Ook moet ik Windows 
10 twee keer opstarten voordat 
het werkt.
Dat klinkt als een behoorlijk rom-
meltje. Hoe dacht je erover om met 
een mooie schone lei te beginnen? 
Je start nog één keer door naar 
Windows 10, waar je met behulp 
van de tool Magic Jelly Bean Keyfin-
der (www.magicaljellybean.com/
keyfinder) de productsleutel van 
Windows 10 tevoorschijn haalt. Via 
de systeemtool Systeem noteer je 
tevens jouw versie van Windows 10. 
Daarna ga je naar www.microsoft.
com/nl-nl/software-download/
windows10ISO (afbeelding 16). 
Het is de bedoeling dat je een iso-
kopie van joúw versie van Windows 
10 gaat downloaden en branden 
op een dvd. Gelukt? Dan kun je 
booten van dat dvd-plaatje, waarna 
je – als de harde schijf wordt her-
kend – de hele boel schoonmaakt, 

zodat Windows 10 op een her-
geformatteerde harde schijf wordt 
geïnstalleerd. Als je op deze manier 
te werk gaat, wordt alle oude rom-
mel weggegooid en dat levert – in 
de meeste gevallen – het beste 
resultaat op! Verder opgemerkt dat 
je dat dvd-schijfje bij de hand moet 
houden, want wellicht heb je het 
later nog eens nodig om Windows 
10 te repareren of nogmaals te her-
installeren!

  14| Even laten zien hoe je dat Windows-logo kunt onderdrukken. Helemaal verwijde-

ren is niet aan te raden.

  15| Dit is die Windows 10-melding waar nogal wat mensen door geërgerd raken!

  16| Via Microsoft is het maken van een iso-imagebestand van Windows 10 heel goed 

te doen.

16| Via Microsoft is het maken van een iso-imagebestand van Windows 10 heel goed 
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37 Windows 10 over 
Windows 7
Mijn computer is dualboot met 
Windows 7 en Windows 8.1. Ik 
heb het Windows 10-vlaggetje in 
Windows 8.1 gekregen, maar ik wil 
Windows 10 graag over Windows 7 
heen zetten.

Normaal gesproken moet dat 
Windows 10-vlaggetje zichzelf 
ook binnen Windows 7 laten zien. 
De FAQman vermoedt dat je de 
instellingen van Windows Update 
dient aan te passen. Immers, als 
Windows 7 helemaal up-to-date is, 
dan zorgt een van de opgehaalde 
updates voor de potentiele upgrade 
naar Windows 10. Verder opge-
merkt dat als je Windows 10 van 
een installatie-dvd gaat toepassen, 
je kunt kiezen welke van de twee 
aanwezige dualboot-besturingssys-
temen je wilt upgraden.

38 Windows 10 kwijt
Ik heb naast Windows Vista de 
probeerversie van Windows 10 
op een aparte partitie geïnstal-
leerd. Alles ging prima tot nu toe. 
Normaal startte ik de pc op en 
dan kwam ik in het keuzemenu 
terecht dat was meegekomen met 
Windows 10. Ik kon dan kiezen 
tussen het starten van Windows 
Vista of Windows 10. Als ik nu de 
pc opstart, kan ik alleen nog via 
een druk op F9 doorstarten naar 
Windows Vista. Hoe los ik dit op?

De FAQman heeft dat even – spe-
ciaal voor jou – uitgezocht. Luister! 
Als je de Windows 10 installatie-dvd 
(of –usbstick) bij de hand hebt, dan 
kun je die gebruiken om van te 
booten. En dan goed opgelet, want 
er zijn reparatiemogelijkheden in 
de vorm van de optie ‘Uw computer 
herstellen’; die je ziet meteen na de 
keuze voor de taal-instellingen. Kies 
voor Probleem oplossen, Geavan-
ceerde opties en Opstartherstel. 

Daarna kiezen voor Windows 10 
en vervolgens kan het genoemde 
Opstartherstel z’n werk gaan doen. 
Mogelijk wordt de pc tijdens het 
herstelproces enige malen herstart, 
maar dat merk je vanzelf wel.

HARDWARE

39 Geïntegreerde 
videokaart
Ik gebruik voor Windows 7 een 
geïntegreerde videokaart, een ATI 
Radeon Xpress 200. Ik heb nu het 
aanbod gekregen voor Windows 
10. Bij de computercontrole 
wordt gesteld dat de genoemde 
videokaart niet zal werken met 
Windows 10. Een on-board video-
kaart is niet te vervangen. Kan ik 
dit probleem oplossen door een 
nieuwe videokaart aan te schaffen 
en deze bij te laten plaatsen?

Ja, je kunt een videokaart kopen die 
in een pci-express-insteekslot past. 
Mogelijk kun je dan in de bios-setup 
aangeven dat de geïntegreerde 
videokaart dan niet langer nodig 
is, hetgeen ook nog wat extra 
ram-geheugen oplevert. Een beetje 
Geforce-videokaart zal het uitste-
kend doen met Windows 10, dus 
keuze genoeg!

40 Grafische kaart
Ik kan geen upgrade naar Win-
dows 10 uitvoeren in verband met 
een probleem met de ATI mobility 
Radeon X1400.

Ja, dat is een lastig probleem. Als 
het goed is kun je Windows 10 wel 
degelijk upgraden, maar wordt er 
gebruikgemaakt van een standaard 
vga-driver en dat wil je natuurlijk 
niet. De truc is het installeren van 
een kale driver voor die ATI mo-
bility Radeon X1400. En daarmee 
bedoelt de FAQman dat je géén 
toegevoegde software installeert. 
Alléén die driver dus. Daarbij kun 
je gebruikmaken van de truc van 
het Apparaatbeheer, waarbij je 
de driver buiten het eigen instal-
latieprogramma om installeert 
(afbeelding 17). Dat betekent weer 
wel dat je de driver moet uitpakken, 
waarbij er uiteindelijk een inf-be-
stand tevoorschijn komt met daarin 
alle instructies die nodig zijn om de 
driver correct binnen Windows 10 
te kunnen installeren.

41  Wifi werkt niet
Ik heb net Windows 10 geïnstal-
leerd. Dat werkt goed, alleen doet 
de wifi-adapter het niet meer. Ik 

gebruik een Linksys AE1200 en ik 
kan daar geen Windows 10-dri-
ver voor vinden. Moet ik nu een 
nieuwe adapter aanschaffen?

De FAQman heeft het even nage-
zocht en Linksys heeft voor dat 
type wifi-adapter (afkomstig uit 
2011) drivers tot en met Windows 7 
voor je klaarstaan. Dus ook al geen 
Windows 8. Conclusie: dood paard! 
En aan een dood paard gaan we 
niet trekken, toch? Voor wat (usb) 
wifi-adapters kosten, adviseert de 
FAQman je een goedkope nieuwe 
aankoop in plaats van allerlei 
probeer-ellende.

42 Geen geluid meer 
Sinds de upgrade naar Windows 
10 heb ik geen geluid meer op 
mijn pc. Onder Windows 8.1 
werkte het geluid prima!

Dan gaat de FAQman je toch naar 
de systeemtool Geluid van het 
Configuratiescherm sturen (afbeel-
ding 18). Daar vind je het tabblad 
Afspelen en om te beginnen zorg je 
ervoor dat het standaard afspeelap-
paraat goed wordt ingesteld. Maar 
daarmee ben je er nog niet! Je moet 
ook even naar de Eigenschappen 
van dat standaard afspeelapparaat 
kijken, want ook op dat niveau valt 
er het een en ander te fijnregelen, 
bijvoorbeeld hoe hard en op welke 
manier (lees: via welke pluggen) het 
geluid zal worden weggezet.

  18| Dit is de systeemtool Geluid van het Configuratiescherm. Daar dien je het 

afspeelapparaat correct in te regelen.

  17| Een driver is ook buiten het eigen installatieprogramma om te installeren. Dat 

gaat via Apparaatbeheer.
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  20| De Geluidsrecorder is de Voicere-

corder geworden. 

44 Geluidsrecorder kwijt
Onlangs heb ik Windows 10 
geïnstalleerd, maar nu ben ik mijn 
Windows Geluidsrecorder kwijt. 
Kan de FAQman me zeggen waar 
ik die kan vinden?

Zoek maar eens op Voicerecorder 
en je zult zien dat de door jou 
gewenste app tevoorschijn komt 
(afbeelding 20). De bekende oude 
wijn in een nieuwe – en betere – 
zak!

43 Geluid vervormd
Ik heb mijn pc van Windows 7 opgewaardeerd naar Windows 10. Alles 
werkt prima op één ding na: tijdens het afspelen van filmpjes is het 
geluid vervormd.

Als de filmpjes wel vloeiend afspelen, dan heeft dit probleem te maken 
met de manier waarop de geluidskaart wordt aangestuurd. Ga als eer-
ste naar het Apparaatbeheer en gooi daar de driver van de geluidskaart 
weg. Daarna de pc opnieuw starten. Als dat niet werkt, dan ga je naar 
de systeemtool Geluid en het tabblad Afspelen. Vraag de eigenschap-
pen op van het als standaard ingestelde afspeelapparaat. Ga vervol-
gens naar het tabblad Geavanceerd en kies voor de kwaliteit cd of dvd 
(afbeelding 19)..

20| De Geluidsrecorder is de Voicere-

45 Geen filmpjes afspe-
len
Sinds ik Windows 10 op mijn lap-
top heb geïnstalleerd, kan ik geen 
filmpjes meer afspelen.

Als eerste moet je Google Chrome 
eens installeren. En? Als tweede 
moet je eens kijken of er nieuwere 
drivers zijn voor je videokaart. Zo 
ja, deze downloaden en installeren. 
En? En als derde moet je de hard-
ware-versnellers van de videokaart 
uitschakelen. En?

46 Draadloze netwerk-
kaart
Ik kan Windows 7 niet upgraden. 
Omdat de draadloze netwerkkaart 
blijkbaar niet geschikt is om te 
kunnen werken met Windows 10. 
Ik kan mijn pc, die afkomstig is uit 
2009, dus niet laten draaien met 
Windows 10.

Een desktopcomputer dus. Dan 
moet je die draadloze netwerkkaart 
– sowieso tijdelijk – uitschakelen. 
Als de draadloze netwerkkaart 
onboard op het moederbord staat, 
dan kun je in het bios deze hard-
warefunctie op Disabled zetten. 
Daardoor is de draadloze netwerk-
kaart onzichtbaar geworden voor 
het besturingssysteem. Als de 
netwerkkaart als insteekkaart of 
usb-adapter is geplaatst, dan kun 
je deze lostrekken en ook dan is 
het probleem opgelost. Vervolgens 
upgraden naar Windows 10 en dan 
achteraf trouble-shooten, want 
mogelijk is de wifi-driver via het 
Apparaatbeheer te installeren. Zo 
niet, dan een moderne wifi-adapter 
kopen en dat is een kwestie van 
maximaal 1 à 2 tientjes.

47 Ssd raakt vol
Mijn ssd van 60 GB raakt vol in 
Windows 10. Ik wil de gehele map 
Gebruikers verplaatsen. Hoe moet 
ik dit doen?

Voorzichtig! Je kunt die map 
Gebruikers niet zomaar van de 
systeemschijf afhalen. In die map 
Gebruikers staan niet alleen je per-
soonlijke documenten, maar ook 
de nodige – verborgen – mappen 
en bestanden die Windows 10 altijd 
direct bij de hand moet hebben 
om je goed van dienst te kunnen 
zijn. De truc moet dan ook zijn het 
verplaatsen van je persoonlijke 

  19| Dit zijn de geavanceerde eigenschappen van het als standaard ingestelde 

afspeelapparaat.

mappen waarin de grote bestanden 
staan; de afbeeldingen, de songs en 
de video’s. Enfin, open de hoofd-
map waarin je gegevens staan 
en vraag de eigenschappen van – 
bijvoorbeeld – de submap Video’s 
op (afbeelding 21). Vervolgens is 
er het tabblad Locatie, waarmee je 
je video’s elders kunt neerzetten. 
Dat wil zeggen, je wijst een nieuwe 
locatie aan, waarna je op de knop 
Verplaatsen klikt.

RANDAPPARATUUR

48 Smartphone volgen
Hoe kan ik mijn smartphone vol-
gen op mijn computer? Ik zelf heb 
een laptop met Windows 10.

Android? Kijk dan eens op de web-
site Trackingsmartphone.com. 
Daar vind je een app waarmee je je 
smartphone op allerlei manieren 
via de browser in de gaten kunt 
houden.

49 Toetsenbord
Ik heb de installatie-dvd van 
Windows 10 in de dvd-speler zit-
ten. Als ik de computer start, dan 
krijg ik op het scherm de melding 
‘Opstarten vanaf dvd. Druk een 
toets in.’ Maar welke toets ik ook 
indruk, het toetsenbord reageert 
niet! Het lukt mij wel om in de 
bios-setup te komen.

  21| Op de hier getoonde manier kun je een gebruikersmap met daarin – grote – 

persoonlijke bestanden ergens anders neerzetten.

  21| Op de hier getoonde manier kun je een gebruikersmap met daarin – grote – 
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Ga in de bios-setup op zoek naar 
de optie USB Legacy Support en zet 
dat op Enabled. Het is ook moge-
lijk dat je de opties USB Keyboard 
Support en USB Mouse Support 
tegenkomt (afbeelding 22). Zo ja, 
dan dát op Enabled zetten.

50  Printer werkt niet 
meer 
Ik heb Windows 10 op mijn pc 
geïnstalleerd. Boven verwachting 
ging alles van een leien dakje. Ech-
ter, ik krijg mijn printer niet meer 
aan de praat! Het is een Canon 
Pixma MP620. Ik heb de stuurpro-
gramma’s verwijderd en opnieuw 
geïnstalleerd en dat heeft niet 
geholpen. Ik heb de printer altijd 
met een netwerkkabel aan mijn 
netwerk hangen.

Vooraf opgemerkt dat Canon thans 
geen Windows 10-programma-
tuur voor die Pixma MP620 heeft, 
dus daar loop je sowieso tegenaan 
(afbeelding 23). Intussen zou het 
gewoon moeten werken met een 
Windows 8.1-driver en die is er 

dan weer wel! Verder heb je het 
over het netwerk en dan denkt de 
FAQman als vanzelf aan een moge-
lijke firewall die de boel blokkeert. 
Schakel die firewall eens uit voor 
het lokale netwerk (afbeelding 24).

51 Beeldscherm te klein 
Ik heb Windows 10 geïnstalleerd, 
maar nu is mijn beeldscherm te 
klein. Ik heb de resolutie aange-
past, maar dat heeft niet gehol-
pen.

Dat kan niet missen, dat is de driver 
van de videokaart. Kennelijk is de 
gewenste driver niet aanwezig, 
met als gevolg dat Windows 10 
gebruikmaakt van een standaard 
vga-driver en dan kan de reso-
lutie zomaar beperkt blijven tot 
bijvoorbeeld 1024x768 pixels. En 
daar sta je dan met je 1920x1080-
beeldscherm! Je hebt het Apparaat-
beheer van het Configuratiescherm 
nodig om te checken met wat voor 
een videokaart je werkt. En op die 
plek kun je – eventueel – een losse 
(mogelijk apart te downloaden) 
driver installeren. Dat laatste loopt 
dan weer over de Eigenschappen, 
het tabblad Stuurprogramma en de 
knop Stuurprogramma bijwerken 
(afbeelding 25).

52 Beeldscherm werkt 
niet 
Ik heb een compatibiliteitspro-
bleem met mijn NVIDIA GeForce 
7600 GS. Ik lees: ‘De beeldscherm-
fabrikant hebt uw beeldscherm 
niet compatibel gemaakt met Win-
dows 10. Raadpleeg de fabrikant 
voor ondersteuning’. Ik heb de fa-
brikant geraadpleegd, maar deze 
beweert dat er geen oplossing is 
voor dit probleem. Betekent dit 
dat ik een nieuw beeldscherm 
moet kopen of moet ik iets anders 
hebben dan een NVIDIA GeForce 
7600 GS?

Dat is een listige vraag die je daar 
stelt. De FAQman is geneigd om 
het probleem in eerste instantie 
bij de videokaart te zoeken, want 
daarvoor is er op dit moment geen 
Windows 10-driver beschikbaar. 
Als het een GeForce-videokaart 
(we gaan even algemeen) betreft 
die alweer wat ouder is en van 
pak hem beet voor 2010, dan gaat 
er hoogstwaarschijnlijk ook geen 
Windows 10-driver meer komen, 
maar daar mag je de FAQman niet 
aan ophangen. De slimste zet is het 
kopen van een meer recente – en 
niet al te dure – GeForce-videokaart 
die wél door Windows 10 wordt on-
dersteund en die vga, dvi en hdmi 
uitvoert, want dat zit je altijd goed 
qua output naar het beeldscherm.

53  Draadloze router
Als ik Windows 10 download 
en upgrade, werkt mijn Linksys 
WRT54GL Wireless-G draadloze 
router dan nog wel?

Je router werkt helemaal los van 
het besturingssysteem. Windows 
10 dat op een – aparte – computer 
draait heeft geen enkele invloed op 
de werking van die router. Als de – 
draadloze – netwerkkaart die in de 
computer steekt wordt opgepakt 
door Windows 10, dan werkt alles 
zoals het reeds werkte. Groen licht 
derhalve!

  22| Even laten zien hoe je in het bios usb-ondersteuning kunt inschakelen. Zó dus!

  23| Op de website van Canon is na te lezen dat Windows 10 thans niet wordt onder-

steund door de driver van de Pixma MP620.

  24| Het netwerk 

zeg je? Dan zeker 

eens kijken wat er 

gebeurt als je de 

firewall – tijdelijk – 

uitschakelt.

  25| Even laten 

zien hoe je via het 

Apparaatbeheer 

een los stuur-

programma kunt 

installeren. Is niet 

eens zo moeilijk!
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54 Nieuw besturings-
systeem, oude printer
Werkt de HP Deskjet 2549 ook nog 
met Windows 10?

Dat is een redelijk moderne printer, 
die HP Deskjet 2549 (afbeelding 
26). Als je binnen Windows 10 
handmatig (!) een nieuwe printer 
aan het systeem toevoegt, zul je 
zien dat er een HP Deskjet 2540 
Series Class Driver kan worden 
geïnstalleerd (afbeelding 27). Die 
moet je hebben!

WERKEN MET WINDOWS 10

55 Documenten behou-
den?
Als ik Windows 10 installeer, 
blijven mijn documenten dan be-
houden, of wordt alles gewist?

Als je kiest voor – let op – een 
Upgrade Installatie dan blijven al 
je gegevens behouden. Het gaat 
pas – echt – mis als je een schone 
installatie laat uitvoeren. En het 
gaat helemaal mis als je die schone 
installatie vergezeld doet gaan 
van het vooraf formatteren van de 
C-schijf. Maar je maakt, voordat 
je Windows 10 gaat installeren, 
sowieso een back-up van al je per-
soonlijke gegevens. Toch?

56  Veilige Modus 
Hoe kom ik in de Veilige Modus 
van Windows10?

Open het Start-menu en geeft de 
(zoek)opdracht MSCONFIG gevolgd 
door een Enter. Als het dialoogven-
ster Systeemconfiguratie verschijnt, 
ga je naar het tabblad Computer 
opstarten. Daar kun je een vinkje 
voor de optie Opstarten in veilige 
modus plaatsen (afbeelding 28). 
Vervolgens de pc opnieuw starten 
en voilà!

57 Rekenen 
Hoe kun je de Rekenmachine in 
Windows 10 rechts boven in het 
scherm plaatsen? Nu verschijnt de 
Rekenmachine steeds links op het 
scherm.

Een klein foefje. Open de Rekenma-
chine en plaats deze rechts op het 
beeldscherm. Open het menu en 

spreek een van de getoonde opties 
aan; dus echt even werken met de 
Rekenmachine (afbeelding 29). Als 
je daarna de Rekenmachine netjes 
afsluit, dan keert de Rekenma-
chine terug waar deze het laatst is 
gebruikt. Ook kun je een Snelkop-
peling maken naar CALC.exe, want 
ook op die manier valt er het een 
en ander te manipuleren.

58  De Sluimerstand
Als ik opstart vanuit de Sluimer-
stand in Windows 10 dan is mijn 
computer zowat tien minuten 
bezig voordat deze redelijk bruik-
baar is. Oervervelend en lastig! Ik 
zie in het Taakbeheer een stuk of 
tien SVCHOST’s en één daarvan 
is maar liefst 150.000 Mb groot! 
Dat houdt de zaak al die tijd bezig. 
Hardnekkig, want als ik het proces 
beëindig, dan gebeurt er even iets 
onduidelijks met het beeld en kan 
ik de computer niet gebruiken. 
Later blijkt dat bestand zichzelf 
toch weer te herstellen.

Om te beginnen kun je die Sluimer-
stand passeren door de computer 
opnieuw te starten. Als dat wel 
goed werkt, dan ligt het voor de 
hand om die Sluimertoestand 
permanent te passeren. Dit terzijde. 
Nader onderzoek is te plegen door 
het Taakbeheer te openen en via 
het tabblad Prestaties naar de tool 
Broncontrole toe te gaan (afbeel-
ding 30). Vervolgens heb je de 
boosdoener snel te pakken en met 
die informatie op zak kun je dan 
maatregelen nemen!

59 Enkele klik weg 
Eerder kon je de Mapopties dub-
belklikken en veranderen met 
behulp van één enkele klik. Die 
in-één-enkele-klik-optie kan ik in 
Windows 10 niet meer vinden. Is 
deze er nog wel? Ik word helemaal 
gek van dat dubbelklikken!

De FAQman helpt je even op weg. 
Open een Windows Verkenner-
venster en klik – eventueel na een 

  27| En Windows 10 heeft daar wel wat drivers voor aan boord. Dit is de HP Deskjet 

2540 Series Class Driver die je handmatig kunt installeren.

27| En Windows 10 heeft daar wel wat drivers voor aan boord. Dit is de HP Deskjet 

aan het systeem toevoegt, zul je 
zien dat er een HP Deskjet 2540 
Series Class Driver kan worden 

. Die 

spreek een van de getoonde opties 
aan; dus echt even werken met de 
Rekenmachine 
je daarna de Rekenmachine netjes 
afsluit, dan keert de Rekenma-
chine terug waar deze het laatst is 
gebruikt. Ook kun je een Snelkop-
peling maken naar CALC.exe, want 
ook op die manier valt er het een 
en ander te manipuleren.

  26| Dit is de printer waar we het 

over hebben: een HP Deskjet 2549. 

Redelijk modern dus.

  29| Aan het werk met de Rekenma-

chine. Als je netjes afsluit, dan keert de 

Rekenmachine op die (!) plek terug.

  30| Aan de slag met de Broncontrole van Windows 10. Het gewraakte proces is dan 

snel gevonden.

  28| Zo kun je 

Windows 10 in 

de Veilige Modus 

laten starten.
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druk op Alt – op de Beeld-optie. In 
het lint dat vervolgens verschijnt, 
vind je de knop Opties. Vervolgens 
kun je beschikken over de mogelijk-
heid Map- en zoekopties wijzigen 
(afbeelding 31). Meteen daarna 
weet je precies wat je te doen staat! 
Ja, het is nog altijd als vanouds.

60 Het Bureaublad
Ik heb Windows 10 na de upgrade 
schoon geïnstalleerd. De thuis-
groep en het thuisnetwerk werken 
naar behoren. Als ik de Bureau-
bladachtergrond op mijn laptop 
wijzig, dan wijzigt deze automa-
tisch ook op mijn desktop. Wat is 
hier de oorzaak van?

Dan gebruik je op de beide 
Windows 10-computers één en het-
zelfde Microsoft-account. En daar-
door worden er standaard nogal 
wat dingen gesynchroniseerd. Druk 
tegelijkertijd op de Windows-toets 
en de I om de Instellingen van 
Windows 10 te tonen. Ga vervol-
gens naar de sectie Accounts en de 
subsectie Uw instellingen synchro-

niseren (afbeelding 32). Daar is het 
een en ander in te stellen. Ook kun 
je – bijvoorbeeld – gebruikmaken 
van een puur lokaal gebruikersac-
count.

61 Start-menu 
organiseren
Hoe kun je in Windows 10 het 
Start-menu organiseren? Bijvoor-
beeld alle spelletjes bij elkaar in 
één map?

Je wilt het Start-menu dus op de 
klassieke wijze kunnen indelen. 
Welnu, dan verwijst de FAQman je 
naar www.classicshell.net, want 
daar vind je de tool Classic Shell 
en daarmee voorzie je Windows 
10 – en ook Windows 7, Windows 8 
en Windows 8.1 – van een echt ou-
derwets en herkenbaar Start-menu. 
In feite ideaal voor alle Windows 
10-gebruikers die wars zijn van de 
Tabletmodus.

62 Spelletjes spelen 
Ik heb nu Windows 10 op mijn pc 

en ik heb moeilijkheden met het 
lezen van bepaalde spelletjes. Dat 
gaat wat wazig en de spelletjes 
staan nu te groot op het beeld-
scherm.

Dat wazige heeft sowieso te maken 
met de huidige beeldschermre-
solutie waarmee je werkt. Het 
verschil tussen 1280x1024 (4:3) en 
1920x1080 (16:9) is aanzienlijk en 
ook is de beeldschermverhouding 
totaal anders! Ja, dan kunnen er 
gekke dingen gebeuren op het 
breedbeeldscherm! Maar als de 
spelletjes in een schaalbaar ven-
ster draaien, dan heb je gelukkig 
nog wel wat mogelijkheden. Neem 
de muisaanwijzer dan eens mee 
naar de rechteronderkant van dat 
venster. Als je de muisaanwijzer 
ziet veranderen, dan klik je met de 
linkermuisknop, waarna je het ven-
ster groter en kleiner kunt maken. 
Als de spellen in de vorm van een 
beeldschermvullende app draaien, 
dan moet je gewoon eens kijken of 
je een ouderwets programma kunt 
installeren dat als een normale 
Bureaublad-app werkt.

64 Verborgen bestan-
den 
Hoe kan ik het beste een kopie 
maken van verborgen bestanden 
in Windows 10? Ik kan nergens 
vinden hoe ik de verborgen be-
standen in dit besturingssysteem 
tevoorschijn kan.

Open de Windows Verkenner.  
Ga naar Beeld, Opties en Map- en 
zoekopties. Dan zul je ervaren dat 
er eigenlijk niets is veranderd. Het 
staat alleen op een iets andere plek.

65 Vage letters 
Een tijdje geleden heb ik gevraagd 
waarom sommige onderdelen 
van OpenOffice onder Windows 
10 scherp afgebeeld worden en 
andere wazig. Volgens de FAQman 
lag dat aan de instellingen van 
OpenOffice. Maar. Ik had het-
zelfde probleem ook bij andere 
programma’s. Omdat mijn laptop 
een 1920x1080-beeldscherm 
heeft, heb ik bij Instellingen, Sys-
teem en Beeldscherm de grootte 
van apps op 125 procent gezet. 
Bij deze instelling zijn (bijna) alle 
niet-Microsoft-programma’s wa-
zig. Als ik de grootte van de apps 
op 100 procent zet, dan zijn de 
programma’s wel allemaal scherp. 
Het lijkt wel alsof Windows 10 het 
opschalen van 100 procent naar 
125 procent niet goed uitvoert.

  31| Kijkt u mee met de FAQman? Hier is te zien hoe je via een Windows Verkennervenster de door jou gewenste optie kunt berei-

ken. Inderdaad nét even anders.

  32| Even laten 

zien hoe het zit 

met – onder an-

dere – dat synchro-

niseren van het 

Bureaublad.

63 De pijltjes 
Hoe krijg ik die pijltjes weg van de Snelkoppelingen van Windows 10?

Daarvoor kun je de 3.1-versie van Ultimate Windows Tweaker (www.
thewindowsclub.com) gebruiken (afbeelding 33). De FAQman heeft 
dat speciaal voor je getest: werkt!

  33|Dit is de 

3.1-versie van Ul-

timate Windows 

Tweaker. Is wat je 

nodig hebt!
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Ja, dan wordt het opeens een ander 
verhaal. Dat opschalen van 100 
procent naar 125 procent levert 
altijd wat wazige resultaten op als 
het een bitmap-opschaling betreft. 
Als het echter om TrueType-letters 
gaat, dan is dat opschalen wél 
superstrak uit te voeren. Even een 
plaatje erbij voor alle andere lezers, 
opdat iedereen weet waar we over 
praten (afbeelding 34).

 plek.66 Automatisch 
programma’s opstarten
Hoe kan ik in Windows 10 een 
programma automatisch laten op-
starten als het besturingssysteem 
is doorgestart naar het Bureau-
blad? Ik kan dat nergens vinden.

Dat is een kwestie van even de weg 
weten met de Windows Verkenner. 
Je gaat naar C:, Gebruikers en dan 
gaandeweg verder. De FAQman 
doet er even een plaatje bij, zodat 
je precies ziet waar je wezen moet 
(afbeelding 35). Eenmaal op de 
juiste plek (lees: de submap Opstar-
ten) aangekomen, plaats je daar de 
gewenste Snelkoppeling. 

67 Systeemback-up 
maken
Hoe maak ik een systeemback-up 
in Windows 10?

Muziek rippen terecht te komen 
(afbeelding 37). Daar moet je 
instellen wat nodig is.

69  Het Actiecentrum
Ik heb Windows 10 succesvol 
geïnstalleerd. Na een paar dagen 
verscheen de balloon van het 
Actiecentrum niet meer in het Sys-
teemvak. Is dat nog ergens terug 
te halen?

Ga binnen Windows 10 naar de 
Instellingen en dan naar Systeem, 
Meldingen en acties en Systeem-
pictogrammen in- of uitschakelen 
(afbeelding 38). Op die plek is 
te zien hoe – onder andere – het 
Actiecentrum is te onderdrukken. 
Wellicht is dat bij jou het geval? 
Met als probeertip het aanmaken 
van een nieuw gebruikersaccount 
en dan daarmee aankoppelen bij 
Windows 10. Gewoon om even te 
kijken of het – bijvoorbeeld – aan 
de privacy-gerelateerde instellingen 
zou kunnen liggen.

70 Windows 10 twee 
keer verschillend
Ik had een computer met Win-
dows 7 en een computer met 
Windows 8.1. Deze beide compu-
ters zijn thans opgewaardeerd 
naar Windows 10. Maar als ik deze 
beide computers vervolgens met 
elkaar vergelijk, dan lijken het wel 
twee geheel verschillende syste-
men! Hoe kan dat?

Je geeft het eigenlijk zelf al aan. 
Je bent opgewaardeerd en dat 
betekent dat Windows 10 de no-
dige programma’s en instellingen 
meeneemt van de oude besturings-
systemen. Daarbij opgemerkt dat 
Windows 8.1 een stuk dichter tegen 
Windows 10 aanligt dan Windows 
7, dus daar is ook nog het een en 
ander aan de hand. Een oplossing 
is het niet opwaarderen, maar 
schoon installeren van Windows 

Het Configuratiescherm biedt 
sowieso de mogelijkheid Back-up 
maken en terugzetten (Windows 7) 
(afbeelding 36). Werkt dat? Ja, dat 
werkt. Verder noemt de FAQman 
de tool EaseUS Todo Backup Free 
(www.todo-backup.com). Is mo-
gelijk een meer prettige oplossing. 
Probeer ze allebei maar eens!

68  CD’s rippen 
Met behulp van de Windows 
Media Player van Windows 7 kon 
ik audio-cd’s rippen en dan de 
aldus aangemaakte mp3’s op een 
geheugenstick zetten. Bij Windows 
10 zie ik die mogelijkheid niet.

Windows 10 heeft nog steeds de 
Windows Media Player aan boord 
en die kun je dan ook starten. 
Daarna druk je op Alt om de menu-
balk tevoorschijn te halen om dan 
via Extra en Opties op het tabblad 

  34| Over deze 

instelling praten 

we. Juist, het op-

schalen van apps 

op het hoge-reso-

lutie beeldscherm.

  35| Een program-

ma automatisch 

laten meestarten 

met Windows 10 kan 

nog steeds.

  36| Over het maken van een back- up binnen Windows 10. Dat kan nog altijd op deze 

manier. Maar dan ook even een Herstelschijf erbij gefabriekt!

  37| Audio-cd’s rippen met Windows 

10? Dat kan nog steeds.

  38| Even laten zien hoe het pictogram 

van het Actiecentrum kan worden weg-

gelaten.

37| Audio-cd’s rippen met Windows 

38| Even laten zien hoe het pictogram 
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10. En anders even aan de slag 
met – voornamelijk – de visuele 
eigenschappen van Windows 10. 
Neem maar eens een kijkje bij – 
alle – Persoonlijke instellingen van 
Windows 10 (afbeelding 39).

71 De Slaapstand
Na de upgrade naar Windows 10 
werken de Schermbeveiliging en 
de Slaapstand niet meer. Ik heb 
alle mogelijke energieschema’s en 
instellingen geprobeerd, evenals 
een schone installatie van Win-
dows 10. Niets helpt.

Ga op de website van de fabrikant 
van je moederbord op zoek naar 
de meest recente chipset-drivers 
en installeer die. Die chipset-
drivers vormen een – gedeelte van 
de – brug die nodig is om bij het 
Advanced Power Management van 
het moederbord te komen. Staat 
het bios op de Default Settings? Iets 
om te checken. Controleer in de 
bios-setup ook de diverse Power 
On-opties en zet ze eventueel op 
Disabled. Verder moet je eens, 
bij het Apparaatbeheer, kijken 
naar het tabblad Energiebeheer 
van de eigenschappen van de 
netwerkkaart(en) (afbeelding 40). 
De netwerkkaart kan de computer 
namelijk ook uit de Slaapstand 
houden. Maar weet je wat? We 
gaan even de diepte in! Druk op  de 

combinatie Windows-toets en R en 
geef de opdracht EVENTVWR.MSC 
Enter. De Logboeken komen dan 
te voorschijn en links in beeld ga 
je het logboek Systeem aanklikken 
met de rechtermuisknop om dan 
een Aangepaste weergave te creë-
ren. De bedoeling is dat je een filter 
instelt Op bron. En die bron wordt 
vervolgens Power-Troubleshooter 
(afbeelding 41). Vervolgens zal het 
aldus ingestelde filter ervoor zor-
gen dat je alles te zien krijgt dat met 
het (in welke vorm dan ook) aan- en 
uitzetten van de pc te maken heeft. 
En dat zie je vanzelf wat er aan de 
hand is.

OFFICE

72  Office 2010 zonder 
datepicker
Ik gebruik Windows 10 en Office 
2010. De datepicker mist in Of-
fice 2010. Ik heb wel het bestand 
mscomct2.ocx gedownload. Alleen 
weigert Windows 10 om dit be-
stand in system32 te registreren. 
Hoe krijg ik dit toch voor elkaar?

Je hebt zeker een 64 bit-versie van 
Windows 10? Welnu, die OCX is 32 
bit en dient in de map C:\Windows\
syswow64 (komen) te staan. En 
probeer het registreren van die 
ocx dan nog maar een keer uit te 
voeren!

73 Blijft Office werken?
Ook ik heb een vraag over Win-
dows 10. Ik gebruik nu Windows 
7, Office 2010 en Outlook 2007. 
Werkt deze software ook met 
Windows 10?

In geval van vrij recente Microsoft-
programmatuur zal de upgrade 
naar Windows 10 geen problemen 
opleveren. Eigenlijk het enige 

waar je bang voor moet zijn, is de 
software die specifiek is geënt op 
evenzo specifieke eigenschappen 
van Windows 7. Je kent ze wel, die 
diepgaande tweaking tools.

74 Windows 10 en 
Office 2010
Ik heb nu Windows 7 met Office 
2010. Als ik upgrade naar Win-
dows 10, wordt Office 2010 dan 
óók automatisch meegenomen?

Je kunt gerust upgraden naar 
Windows 10. Achteraf zul je ervaren 
dat Office 2010 als vanouds werkt! 
Sterker nog: Office 2010 werkt zelfs 
beter!

E-MAIL

75  Het adresboek
Voor e-mail gebruik ik Windows 
Live Mail. In het adresboek heb ik 
verscheidene categorieën. Brengt 
overstappen van Windows 7 naar 
Windows 10 het risico met zich 
mee dat tevens een update plaats-
vindt van het e-mailprogramma, 
waardoor ik die indeling in catego-
rieën ga verliezen?

Windows Live Mail is software van 
Microsoft zelf. Dat garandeert min 
of meer dat er tijdens de upgrade 
van Windows 7 naar Windows 10 
geen gekke dingen met je e-mail-
programma zullen gebeuren. Als je 
daar de kans toe ziet, moet je dat 
adresboek natuurlijk koppelen aan 
een cloud-account, zoals Outlook of 
Gmail. Is sowieso handig, want dan 
heb je dat adresboek ook meteen 
op andere plekken bij de hand!

76 Postvak IN
Hoe maak ik een nieuwe map in 
Windows 10 voor mijn Postvak 
IN? Zodat ik mijn e-mailberichten 
weer op kan slaan in diverse map-
pen.

  39| Aan de slag 

met de Persoon-

lijke instellingen 

van Windows 10. 

Daarmee kun je de 

look-and-feel ern-

stig manipuleren!

  40| Via het Ap-

paraatbeheer kun 

je naar het Ener-

giebeheer van de 

netwerkkaart(en) 

kijken.

  41| En verder wordt er letterlijk van alles bijgehouden in de logboeken van je Win-

dows 10-computer.
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  42| Het is mis-

schien even zoe-

ken, maar hier is 

de optie waarmee 

je je e-mailbericht 

kunt printen.

  43| Een nieuwe mail-map aanmaken 

met behulp van de webbrowser.

  44| Een nieuwe 

mail-map in 

gebruik nemen 

met behulp van de 

Mail-app.

  45| Een be-

staande mail-map 

weggooien met 

behulp van de 

webbrowser.

Eenvoudig. Werk niet met de Mail-
app, maar installeer Windows Live 
Mail of Outlook van Office. Dan heb 
je alle ouderwetse en geavanceerde 
mogelijkheden die je nodig hebt. 
Hoe je het ook wendt of keert: een 
app is altijd de uitgeklede versie 
van een echt programma! En dat 
laatste heeft dan weer het maken 
dat het bedienen van een app 
uitgaat van een touchscreen. Een 
echt programma daarentegen stuur 
je aan met behulp van toetsenbord 
en muis.

77 Selecteren met de 
Mail-app
Ik werk met Windows 10. Ik vind 
de lay-out van dit nieuwe bestu-
ringssysteem en van de Mail-app 
erg mooi, strak en gebruiksvrien-
delijk. Nu probeer ik al enige tijd 
een mogelijkheid te vinden om de 
berichten in de map Verwijderde 
items in één keer te selecteren, 
teneinde alles in één keer te ver-
wijderen, maar dat lukt mij niet.

Nee, Mail van Windows 10 kent – 
nog – niet iets als Ctrl + A om alles 
te selecteren. Maar de FAQman 
heeft wel een kleine workaround 
voor je! Zet de muisaanwijzer op 
het bovenste e-mailbericht in de 
linkse rij met koppen. Laat de muis-
aanwijzer daar gewoon staan. En 
begin dan maar eens achter elkaar 
op de Delete-toets te drukken. Je 
zult zien: dat werkt razendsnel!

78 E-mailberichten 
printen
Waarom kan ik in Windows 10 
mijn e-mailberichten niet meer 
printen? Of anders gezegd: hoe 
print ik mijn e-mailberichten?

Je werkt met de Mail-app van 
Windows 10? Welnu, dan moet je 
natuurlijk eerst een printer aan-
sluiten op en configureren binnen 
Windows 10. Daarna kun je een 

e-mailbericht openen en vervolgens 
is het slechts een kwestie van het 
op de juiste manier bedienen van 
de e-mailclient. De menu-optie die 
je zoekt, vind je namelijk rechtsbo-
ven in beeld (afbeelding 42)!

79 Nieuw map in 
Mail-app
Hoe kan ik in Windows 10 een 
map in de Mail-app verwijderen 

en hoe kan ik een nieuwe map 
aanmaken?

Als je gebruikmaakt van de Mail-
app van Windows 10, dan moet 
je die mappen aanmaken op het 
niveau van de mailserver. In geval 
van Outlook (afbeelding 43) en 
Gmail is dat zeer eenvoudig om te 
doen. Daarna de Mail-app verver-
sen en zie: daar is de nieuwe map 
(afbeelding 44). Verwijderen werkt 
natuurlijk andersom (afbeelding 
45)!

80 E-mailberichten 
kwijt
Ik heb Windows 10 geïnstalleerd 
en ik ben nu een gedeelte van 

mijn e-mail kwijt. Is dat nog terug 
te vinden?

Je kans op slagen is van een aantal 
zaken afhankelijk. Werk je met 
pop3 of met imap? In het geval 
van pop3 staan de e-mailberichten 
sowieso niet meer op de mailser-
ver. Heb je Windows 10 schoon 
geïnstalleerd of betreft het een 
upgrade? In geval van een schone 
installatie zijn je bestaande e-
mailbestanden verwijderd. In geval 
van een upgrade heb je kans dat je 
de e-mailberichten kunt vinden op 
de plek waar – mogelijk – je vorige 
e-mailclient ze heeft neergezet. Ga 
met de Windows Verkenner dan 
eens op zoek naar pst- en eml-
bestanden. Als er ergens (.) grote 
of veel van die bestanden worden 
gevonden, dan heb je prijs en dan 
rest je nog een importeerslag.

SOFTWARE

81 Licentiecodes
Kan de FAQman vertellen of een 
upgrade naar Windows 10 gevol-
gen heeft voor de geïnstalleerde 
programmatuur met een licentie-
code? Blijft alle programmatuur 
gewoon behouden of moet alles 
opnieuw geïnstalleerd worden?

Als de upgrade naar Windows 10 
correct verloopt, dan blijft alles 
– weliswaar in een nieuw visueel 
jasje – bij het oude. Alle geïnstal-
leerde programma’s blijven gewoon 
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werken. Maar er is wel een voor-
behoud, want het is mogelijk dat 
programma’s die héél speciaal zijn 
geënt op een specifiek besturings-
systeem kuren kunnen gaan ver-
tonen. Daar is helaas niets aan te 
doen, dat is namelijk de wet van de 
remmende voorsprong. Verder nog 
even een tip. Voordat je je oude be-
sturingssysteem opwaardeert naar 
Windows 10 is het aan te bevelen 
om alle niet-Microsoft beveilig-
heidssoftware te verwijderen en 
tijdelijk te werken met bijvoorbeeld 
Windows Defender. Stappenplan? 
Stappenplan! (1) zorg ervoor dat 
de Windows 10 update-installatie 
is gedownload en in gereedheid is 
gebracht, (2) verwijder de niet-
Microsoft beveiligingssoftware 
binnen het bestaande besturings-
systeem, (3) verzorg de upgrade 
naar Windows 10 en (4) installeer 
de bewuste beveiligingssoftware 
opnieuw. Dit alles om de upgrade 
naar Windows 10 niet te laten 
tegenwerken door – bijvoorbeeld 
– een virusscanner die te hard zijn 
best loopt te doen! 

82 Edius
Ik werk met Edius naar tevreden-
heid onder Windows 7. Ik heb 

belangstelling voor Windows 10, 
maar ik vraag me af Edius dan 
nog werkt. Ik heb daar tot nu toe 
nog geen informatie over kunnen 
vinden.

Dat Edius (www.grassvalley.com) 
is bepaald professionele video-
bewerkingssoftware en dus goed 
geprogrammeerd. Het enige dat 
nog roet in het eten kan gooien is 
het aantal bits (32 of 64) waarmee 
je Windows 10 gaat installeren. Als 
je voor dezelfde bit-versie kiest als 
de versie van Windows 7 waarmee 
je werkt, verwacht de FAQman geen 
enkel probleem. Dat geldt niet al-
leen voor dit Edius, maar voor alle 
goed geprogrammeerde software.

83 GameMaker Studio
Ik heb de gratis versie van Game-
Maker Studio gedownload. Ik krijg 

het alleen niet geopend. Ik kan de 
cursus gamedesigner zo niet volgen! 
Mijn computer heeft Windows 10.

Dat GameMaker Studio (www.
yoyogames.com) ondergaat nogal 
een heftige installatie-procedure, 
waarbij er veel wordt opgewaar-
deerd en Windows 10 enkele 
bibliotheek-modificaties dient te 
ondergaan (afbeelding 46). En 
tenslotte dien je je ook nog eens 
serieus te registreren. In grote 
lijnen komt het erop neer dat je de 
hele installatie attent moet blijven, 
want als er ook maar één stap 
wordt overgeslagen, dan gaat dat 
GameMaker Studio niet draaien. 
Met even een afbeelding als bewijs 
dat Windows 10 wel degelijk met 
GameMaker Studio overweg kan 
(afbeelding 47). 

84 IrfanView
Ik wil IrfanView als standaard-
programma gebruiken om alle 
afbeeldingen mee te openen. 
Maar ondanks dat ik de betref-
fende bestanden zowel binnen 
Windows 10 als bij de opties van 
IrfanView heb gekoppeld, worden 
de beeldbestanden toch met de 
app van Windows 10 geopend.

Dan moet j dat IrfanView (www.
irfanview.com) gewoon even han-
dig installeren en daarna evenzo 
handig in gebruik nemen. Tijdens 
de installatie geef je aan welke 
bestandstypes IrfanView mag over-
nemen van het besturingssysteem 
(afbeelding 48). En als je, wat later, 
binnen de Windows Verkenner van 
Windows 10, een afbeelding dub-
belklikt, dan dien je in te stellen dat 
je in de toekomst daarvoor uitslui-
tend IrfanView wenst te gebruiken 
(afbeelding 49). Eenvoudiger is het 
niet te verwezenlijken.

85 Illegale software 
onder Windows 10
Windows 10 mag illegale software 
verwijderen. Bij het installeren 
was zelfs al een programma totaal 
verdwenen! Moeten we dan toch 
maar bij Windows 7 blijven?

Dat zit hem in de nieuwe voorwaar-
den voor het gebruik van Windows 
10. Illegale software, illegale games 
en ongeautoriseerde hardware kan 
door Windows 10 worden uitge-
schakeld. Op zich heeft de FAQman 
daar geen problemen mee, want 
niet zelden neemt illegale software 
ook ongevraagde besmettingen 
met zich mee. Uiteraard zal dit Win-
dows 10-foefje zich voornamelijk 
op grote software richten en dan 
praten we over Microsoft zelf en 
de serieuze partners van Microsoft. 
Maar zoals gezegd, op zich heeft 
de FAQman daar geen problemen 
mee. Afwaarderen naar Windows 
7 kan op – let op – dit moment dat 
probleem oplossen, maar de vraag 
is of dat zo zal blijven. Nog even iets 
anders. De ene illegale software 
is de andere niet. Wat Microsoft – 
bijvoorbeeld aan de hand van een 
checksum – kan controleren is of 
de programmabestanden niet zijn 
gemodificeerd. Wat Microsoft niet 
kan controleren – in ieder geval niet 
bij derde partijen – is of er wel een 
écht legale licentie wordt gebruikt.

  46| Tijdens de 

installatie van 

GameMaker Studio 

dient Windows 10 

te worden aan-

gevuld met wat – 

alweer verouderde 

– bibliotheken.

  48| Tijdens de 

installatie van 

IrfanView wel even 

aangeven dat je de 

grafische extensies 

wilt overnemen.

  47| Het bewijs: GameMaker Studio draait prima onder Windows 10.

  49| En als Windows 10 even later 

tegensputtert, dan ga je dat letterlijk 

over-rulen.
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  51| Dit is de 

firewall van Win-

dows 10 zelf. Biedt 

op zich ook al een 

prima bescher-

ming.

  52|Als mappen 

en bestanden met 

geen mogelijkheid 

zijn te verwijderen, 

dan is het tijd voor 

de tool Unlocker!

BEVEILIGING & PRIVACY

87 Firewall  
Sinds ik Windows 10 heb met de 
AVG Firewall willen de e-mailbe-
richten van Gmail niet meer bin-
nenkomen. Is hier een oplossing 
voor?

Waarom niet de firewall van Win-
dows 10 gebruiken (afbeelding 
51)? Immers, daar is ook niets mis 
mee. Misschien wat coulanter dan 
de echte (!) firewalls, maar nog altijd 
een prima beveiliging. De andere 
oplossing is natuurlijk het openzet-
ten van de door de AVG Firewall 
geblokkeerde poorten.

86 PasswordBox
Ik heb Windows10 en ik maak gebruik van de PasswordBox. Na een 
update van Mozilla Firefox is het pictogram verdwenen. Hoe krijg ik 
dat weer in beeld en kan ik het dan gewoon weer gebruiken?

Dan heeft de update naar de nieuwste versie van Mozilla Firefox, om 
welke reden dan ook, geen trek meer in de door jou bedoelde invoeg-
toepassing. Dat PasswordBox (www.passwordbox.com) is er voor 
iedere – populaire – webbrowser met een aparte invoegtoepassing. 
Ga met behulp van Mozilla Firefox naar de site van PasswordBox. Als je 
op de voorpagina een ietsje naar beneden beweegt, dan kom je de door 
jou gewenste download vanzelf tegen (afbeelding 50). Daarbij is het 
mogelijk dat Mozilla Firefox qua versienummer iets uit de pas loopt en 
dan is het even wachten op een kleine modificatie van PasswordBox.

  50| Met behulp 

van Mozilla Firefox 

op bezoek bij 

PasswordBox. 

Kijk, daar is de ge-

wenste extensie!

88 Internet Security 
Suite
Kan ik op een Windows 10-com-
puter volstaan met het standaard 
antivirusprogramma en de stan-
daard firewall van Windows 10 of 
moet ik een Internet Security Suite 
nemen?

De FAQman houdt het bij Windows 
Defender en Windows Firewall. 
Deze twee tools bieden een prima 
oplossing als je Windows Defen-
der up-to-date houdt en je geen 
al te gekke dingen downloadt en 
installeert! Maar als het écht goed 
moet, dan wordt het inderdaad een 
serieuze Internet Security Suite.

89 Virusscanner 
Ik heb Windows 10 geïnstalleerd 
en ik gebruik Defender als be-
scherming. Is het nu ook nodig om 
de virusscanner van Ziggo erbij te 
zetten?

Ziggo levert Internetbeveiliging 
Basis (www.ziggo.nl/internet/
internetbeveiliging) en dat is 
gebaseerd op het bekende F-Secure 
(www.f-secure.com). Dit alles om 
je te beschermen tegen virussen en 
spyware. Nu is het niet zo dat je én 
Defender én Internetbeveiliging Ba-
sis tegelijkertijd laat draaien. Nee, 
het is de bedoeling dat slechts één 
van de twee actief is als virusscan-
ner. Waarbij aangetekend dat de 
FAQman met slechts (.) Defender 
draait. Overigens zonder viruspro-
blemen. Voor wat betreft de pres-
taties van Windows 10 is Defender 
in veel gevallen vriendelijker dan de 
virus-oplossingen van derden. Maar 
eerlijk is eerlijk, Defender is niet de 
allerbeste virusscanner. Maar óf je 
daadwerkelijk wordt besmet is zeer 
afhankelijke van de internethygiëne 
die je bedrijft!

90 Oude virusscanner 
Ik heb Windows 10 op de pc en ik 
ben overgestapt op een andere 
virusscanner. De Windows Ver-
kenner toont nog twee bestanden 
van de oude virusscanner. Echter, 
deze twee bestanden kan ik niet 
verwijderen. Hoe is dit op te los-
sen?

Heb je al eens een Foutcontrole 
met herstel laten uitvoeren? En heb 

je de pc al eens in Veilige Modus 
gestart? Als dat allemaal niet helpt, 
dan is er altijd nog de tool Unlocker 
(www.emptyloop.com) (afbeel-
ding 52). Tijdens de installatie van 
deze tool even opgelet, want men 
probeert wat adware te installeren 
en dat moet natuurlijk niet.

91 Windows 10 en 
privacy
Ik heb gehoord dat Microsoft het 
met Windows 10 niet zo nauw 
neemt met de privacy. Daarom 
aarzel ik om over te stappen op dit 
nieuwe besturingssysteem. Hoe 
zit dat nou precies?

In het bijzonder in combinatie met 
een Microsoft-account biedt Win-
dows 10 een groot aantal mogelijk-
heden om gegevens met andere 
computers te synchroniseren. Denk 
bijvoorbeeld aan de achtergrond 
van het Bureaublad dat mee-
verandert op je andere systemen 
als je het op één van uw Windows 
10-computers aanpast. En zo kan er 
nog veel meer worden gelijkgesteld. 
E-mailberichten, contactpersonen, 
persoonlijke documenten, enzo-
voort. Eerlijk is eerlijk, daar profi-
teer je zélf van. Verder hebben we 
nog Edge, Internet Explorer en Bing: 
allemaal van Microsoft! En dan 
heeft de FAQman de persoonlijke 
assistent oftewel Microsoft Cortana 
nog niet genoemd. En natuurlijk 
gluren de makers graag even met 
je mee. Welke sites bezoek je? Wat 
is je locatie? Maar dat gluren doet 
Google ook, evenals de sites die van 
advertenties zijn voorzien. Hoezo 
privacy?
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EDGE & INTERNET EXPLORER

92 Windows 10, Edge en 
video
Na installatie van Windows 10 met 
Edge lukt het me niet meer om 
filmpjes te bekijken. Ik krijg een 
volledig groen veld te zien. Wel 
hoor ik het geluid van de film die 
wordt afgespeeld.

Je raadt het eerste FAQman-ant-
woord al: Google Chrome instal-
leren! De kans is groot dat Google 
Chrome zich eveneens in die film-
pjes verslikt en dan is de oplossing 
het uitschakelen van de hardware-
versnellers van de videokaart of 
– en dat is nog beter – het updaten 
van de drivers van de videokaart.

93 Menubalk in Edge
Hoe krijg ik in Microsoft Edge van 
Windows 10 de menubalk tevoor-
schijn?

De standaard menubalk die je 
gewend bent van Google Chrome 
en Internet Explorer kent Microsoft 
Edge helaas niet. Maar het goede 
nieuws is dat je Google Chrome 
alsnog binnen Windows 10 kunt 
installeren en dat Internet Explorer 

reeds aanwezig is (afbeelding 53) 
Probeer het maar eens.

94 Cache van Edge
Hoe zou ik de tijdelijke internetbe-
standen van Microsoft Edge kunnen 
verplaatsen van mijn ssd naar mijn 
dataschijf?

Om te beginnen is het interes-
sant om te weten waar Microsoft 
Edge de gegevens neerzet. De 
FAQman helpt je even op weg: C:\ 
Gebruikers\ <<naam>>\ App-

Data\ Local\ Packages\ Microsoft.
MicrosoftEdge_<<en nog wat>> 
(afbeelding 54). Met het laatste 
gedeelte ga je op zoek met behulp 
van de register-editor en dan is 
een CachePath al snel gevonden 
(afbeelding 55). En aan te passen!

95 Google en Edge 
Ik wil in Microsoft Edge van 
Windows 10 Google als zoekma-
chine instellen. Ik kom wel in de 
Geavanceerde instellingen en dan 
Zoekmachine toevoegen, maar 
daarna lukt het niet meer.
Ga naar orthodox.io/edge. Daar 
kun je aangeven voor welk land je 

de zoekmachines wilt installeren. 
En vervolgens zul je merken dat 
je Google wél kunt toevoegen via 
de zoekmachine-instellingen van 
Microsoft Edge (afbeelding 56). 
Dit alles heeft te maken met het 
OpenSearch-protocol, maar dat 
terzijde.

96 Nieuwe webbrowser 
voor Windows 10
Wanneer kan ik de nieuwe web-
browser voor Windows 10 down-
loaden?

Je bedoelt Microsoft Edge? Welnu, 
die webbrowser zit al in Windows

  53| Het bewijs: Internet Explorer – versie 11 – is nog gewoon aanwezig binnen Win-

dows 10. En de menubalk dus ook!

53| Het bewijs: Internet Explorer – versie 11 – is nog gewoon aanwezig binnen Win-

  54| Even laten zien waar Microsoft Edge de gegevens neerzet. Een kwestie van de weg weten.

  56| Even laten zien hoe je de zoekmachine van Google toch in Microsoft Edge krijgt 

aangebracht.

  55| En de aldus gevonden weg is in het register van Windows 10 al snel gevonden.
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  57| Op deze manier heb je Microsoft 

Edge direct gevonden. Zit standaard in 

Windows 10!

10! Ga naar het Start-menu van 
Windows 10 en gebruik EDGE als 
trefwoord (afbeelding 57). Zoals je 
ziet, heb je dan meteen prijs. Grote 
kans dat je al met Microsoft Edge 
hebt gewerkt zonder dat je daar erg 
in hebt gehad!

voor gebruiken. Internet Explorer, 
Google Chrome of Mozilla Firefox.

97  Browser-ergernissen
Over het algemeen ben ik zeer 
tevreden met Windows 10, maar 
er zijn twee dingen waar ik mij aan 
erger: (1) ik kan met behulp van 
Edge geen website opslaan en (2) 
ik kan de map Favorieten niet op 
het Bureaublad plaatsen.

Dat Edge is geen Bureaublad-app. 
Maar Internet Explorer is nog altijd 
aanwezig in Windows 10 en dat is 
als vanouds inclusief alle ouder-
wetse functionaliteit! Verder kun 
je natuurlijk ook Google Chrome 
of Mozilla Firefox installeren en 
gebruiken.

98 Geen Edge, maar 
Explorer graag!
Ik wil in Windows 10 geen Micro-
soft Edge, maar Internet Explorer 
als webbrowser. Hoe regel ik dat?

Ga binnen Windows 10 naar Instel-
lingen, Systeem en Standaard-apps. 
Scrol naar beneden totdat je bij de 
sectie Webbrowser terechtkomt. 
Daar klik je de op dat moment inge-
stelde standaard-webbrowser aan, 

  58| Even laten zien hoe je binnen Windows 10 een andere webbrowser kunt instel-

len.

  60| Even laten zien hoe je CCleaner in de achtergrond (let op het Taakbeheer) laat 

draaien. Geruisloos wel te verstaan.

  59| En laten we ook de systeemtool Standaardprogramma’s van het Configuratie-

scherm niet vergeten!

99 Downloaden met 
Edge
Als ik iets download met behulp 
van Microsoft Edge van Win-
dows 10, dan komt het bestand 
automatisch in de map Download 
te staan. Ik wil de mogelijkheid 
hebben om per download aan te 
geven in welke map deze wordt 
opgeslagen.

Microsoft Edge is een webbrowser 
die mede voor tablet-gebruik is 
gemaakt en daarom hebben de 
makers dit programma vrij sober 
gehouden. Dat is logisch, want 
op een tablet surf je heel anders 
dan met de computer. Als je meer 
controle wilt hebben over wat je 
gaat downloaden, dan moet je daar 
toch echt een andere webbrowser 

waarna je voor een ander alterna-
tief kunt kiezen (afbeelding 58). 
Verder kun je – ook nog – even via 
het ouderwetse Configuratiescherm 
de instellingen voor de standaard-
programma’s nog (!) grondiger 
instellen (afbeelding 59).

100 Geschiedenis van 
Edge
Is het mogelijk om in Microsoft 
Edge de geschiedenis niet op te 
slaan, zodat degene die de com-
puter na mij gebruikt niet kan zien 
welke sites ik heb bezocht?

Iets voor een knutsel, dat is 
duidelijk. Welnu, dit gebeuren 
kun je automatiseren via de Dos-
opdrachtregel, bijvoorbeeld met 
behulp van een batchbestand, 
bijvoorbeeld met CCleaner (www.
piriform.com/). Het gaat erom dat 
je de opdracht ccleaner /AUTO En-
ter in de CCleaner-programmamap 
geeft (afbeelding 60). Dan wordt 
CCleaner in de achtergrond gestart 
en met behulp van de door jou 
verzorgde instellingen wordt het 
een en ander opgeschoond. Als je 
dit klusje laat uitvoeren tijdens het 
starten van Windows 10, dan begint 
iedere volgende gebruiker met een 
behoorlijk schone lei!

57| Op deze manier heb je Microsoft 
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H et simpelweg formatteren van een 
harde schijf of usb-stick is verre van 
afdoende om gegevens op zo’n opslag 

medium echt te vernietigen. Ook het verwijderen 
van de map Mijn documenten volstaat niet. Er 
bestaan legio tools om gewiste data succesvol 
terug te halen, óók van geformatteerde schijven. 
Ga je een pc, usb-stick of externe harde schijf 
van de hand doen, dan is het dus zaak om deze 
grondig te wissen.  Dat kan via een soort van 
digitale papierversnipperaar, ook wel shred-der 
geheten. Er zijn twee manieren. Bij de eerste 
wis je een extern opslagmedium dat is aange-
sloten op een usb-poort comfortabel vanuit de 
Windows-omgeving. De tweede heb je nodig om 
bijvoorbeeld de systeemschijf te wissen. Voor 
deze methode is wat gecompliceerder gereed-
schap nodig. Wissen van die schijf kan namelijk 
niet vanuit Windows, maar moet vanaf een 
bootable usb-stick of cd-rom gebeuren.

Kies de methode
Er is een gerede kans dat je al over een geïn-
stalleerde digitale shredder beschikt. Diverse 
antivirus-suites en bekende tools als CCleaner 
of Glary Utilities beschikken over zo’n destructief 
onderdeel. Geld uitgeven aan een losse shredder 
is dus nergens voor nodig, zeker als je bedenkt 
dat er ook open source-wis-sers bestaan. Neem 
bijvoorbeeld Eraser, te downloaden vanaf 
eraser.heidi.ie. Kies in de installatiewizard voor 
de optie Complete, dan wordt ook een Neder-
landse taalmodule meegeïnstalleerd. Eraser is 
een taakgebaseerd programma, wat betekent 
dat je bijvoorbeeld bepaalde mappen automa-
tisch op gezette tijdsintervallen kunt wissen. 
Dat is nu niet ons doel; in dit voorbeeld gaan we 
een usb-stick door de shredder halen. Allereerst 
moet het aantal malen dat een stick of schijf 
overschreven wordt ingesteld worden. Stan-
daard is een 35-voudige wismethode geselec-

Je hebt na de upgrade naar Windows 10 nog een oude harde schijf 
over of usb-stick en wilt die aan een neefje te doneren? Of de 
vorige laptop gaat naar de kringloop-winkel? Zorg dan wel dat de 
sticks en harde schijven goed gewist zijn.
R O N A L D  S M I T

Voor je het weet liggen je 
gegevens op straat!

WISSEN, 
MAAR DAN 
OOK ECHT!

teerd. Die is heel veilig maar duurt érg lang. 
De 7-gangen-variant wordt gebruikt door het 
Amerikaanse ministerie van Defensie en staat 
bekend als grondig. Klik dan ook op Settings (1) 
en kies US DoD, 7 passes (2).

Wachten
Koppel de te wissen stick of externe harde 
schijf aan een usb-poort. Let daarbij heel goed 
op welke stationsletter aan dit apparaat wordt 
toegewezen (desnoods even controleren in de 
Verkenner)! Klik op het driehoekje naast Erase 
Shedule (1) om vervolgens de optie New Task 
te kiezen. Kies in het venster Taak Instellingen 
de optie Direct uitvoeren (2) en klik op Data 
toevoegen (3). Selecteer achter Target Type 
de optie Drive/Partition (4). Het kan verder 
geen kwaad om de wismethode (5) nogmaals 
te selecteren. Selecteer de te wissen drive (6). 
Het moge duidelijk zijn dat je, als je hier een 
verkeerd station of een verkeerde partitie 
kiest, een levensgroot probleem hebt. Extra 
goed controleren dus! Klik tot slot op OK (7) en 
nogmaals op OK en het wissen begint. Met een 
klik op Erase Schedule kun je het (langdradige) 
proces volgen. Als het wissen eenmaal klaar 
is (een aardig klusje voor de nachtelijke uren!) 
kun je de schijf of stick met een gerust hart 

  Kies bij voorkeur de 7-gangen-shred-der van het 

Ameri-kaanse Department of Defence (DoD).

1
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weggeven: niemand achterhaalt ooit nog wat er 
op het apparaat heeft gestaan!

Systeemschijf
Om een systeemschijf in een pc of notebook te 
wissen is ander geschut nodig. Tenzij je besluit 
de harde schijf tijdelijk uit te bouwen en in een 
usb-behuizing te plaatsen, want dan kun je 
wederom gebruikmaken van Eraser. Ben je niet 
bang voor een schroevendraaier, dan is dit een 
prima oplossing. Zie je echter een beetje op 
tegen gesleutel, dan is Darik’s Nuke and Boot 
(DBAN) een goed alternatief. Deze software is 
specifiek bedoeld voor harde schijven en niet 
voor ssd’s! Sterker nog: je loopt het risico een 
ssd onherstelbaar te beschadigen bij gebruik van 
DBAN of een onveilige wissessie uit te voeren. 
Lees het kader voor het veilig wissen van ssd’s. 
Download DBAN vanaf www. dban.org en brand 
het binnengehaalde iso-bestand op een cd.  
Windows 8-gebruikers zijn wat dat betreft snel 
klaar: plaats een schijf in de brander en klik met 
de rechter-muisknop op het DBAN iso-bestand, 
selecteer dan in het geopende contextmenu de 
optie Schijfkopiebestand branden. Gebruik je 

  Grondig wissen betekent lang wachten.

nog  Windows 7, dan zijn iso-bestanden met de 
bekende brandpakketten naar een cd over te 
hevelen; met  CDBurnerXP (cdburnerxp.se)  kan 
dat zelfs kosteloos!

Opstarten
Plaats de net gebrande schijf in de pc waarvan je 
de systeemschijf (en eventuele andere parti-
ties) wilt wissen en start deze. Als het goed is, 
start het systeem direct van de cd; in sommige 
gevallen moet in het bios worden aangegeven 
dat je wilt starten van een cd of dvd. Soms leidt 
drukken op F12 vrijwel direct na het inschakelen 
van de pc tot een startmenu waarin je de cd als 

'Er bestaan legio 
tools om gewiste 
data succesvol 
terug te halen' 2

1

2

3

4

5

6

7

Windows10_Weetjes.indd   121 28-09-15   17:28



122

SPECIAL
Goed gewist

W I N D O W S  1 0  O P T I M A L I S A T I E G I D S

  Branden met Windows 8.

  Kies voor DoD 5220.22-M als wismethode, daar 

kun je zonder meer een zeker gevoel aan overhou-

den.

  In geval van een weggevertje dient u álle schijven 

en par-tities te wissen. Uiteraard na veilig-stellen van 

belang-rijke gegevens.

startmedium kunt selecteren. Start DBAN een-
maal, dan beland je snel in het hoofdmenu, druk 
hier op de Enter-toets.

Selecteer alles
Wacht even tot DBAN is gestart, soms kan de 
hardwaredetectie even duren. Geef je een pc of 
laptop weg, dan is het zaak álle in het systeem 
aanwezige schijven of partities te wissen. In ons 
voorbeeld zijn er twee schijven in ons virtuele 
systeem gebouwd. Deze zijn te selecteren door 
op de spatiebalk te drukken, dan op ‘cursor 
omlaag’ (pijltje naar beneden) gevolgd door 
wederom een druk op spatie. Herhaal dit zo vaak 
als nodig op je computer.

Wissen maar!
Druk op m en selecteer als wismethode DoD 
5220.22-M gevolgd door een spatie. Druk dan 
op F10 en DBAN begint met z’n shredderwerk-
zaamheden. Als vanzelfsprekend geldt dat het 
flink veel tijd kost om een grote harde schijf te 
wissen: trek er soms rustig een paar dagen voor 
uit. Maar dan is je pc ook echt met 
een gerust hart weg te geven! 

Om een ssd succesvol te wissen is een ander 

soort soft-ware nodig dan gebruikelijk voor re-

guliere harde schijven. Je kunt hiervoor gebruik 

maken van blancco (www.blanc co.com/en/

buy/webstore), van dezelfde maker als DBAN. 

In tegenstelling tot DBAN is deze tool echter 

verre van gratis, voor thuisgebruik betaal je 

18,39 euro voor één wis-sessie! Verder geldt dat 

veel ssd-fabrikanten (gratis) software aanbie-

den om een ssd mee te wissen. De meeste ssd’s 

beschikken namelijk over een uitstekende in-

gebouwde hardwareß∑wisser maar de werking 

verschilt per merk en type ssd. Voor meer info: 

www.makeuseof.com/tag/securely-erase-ssd-

without-destroying.

Wissen van ssd’s
  Druk hier op Enter.
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Een abonnement dat precies 
bij jouw wensen past!
Bij Computer!Totaal kun je nu zélf bepalen hoe je 
jouw abonnement wilt hebben. Betaal je liever in 
één keer voor het hele jaar, per hal� aar of doe je 
dit liever maande lijks? We hebben drie abonne-
mentsvormen. Kies zelf jouw ideale variant.

EEN JAAR LANG
12 edities Computer!Totaal
voor maar € 64,50 (€ 5,37 per editie)

EEN HALFJAAR LANG
6 edities Computer!Totaal
voor maar € 35,- (€ 5,83 per editie)

IEDERE MAAND
Een editie Computer!Totaal
voor maar € 5,95 per maand 

1

2

3 Lees gratis 

op je tablet, 

smartphone 

en pc!

Regel het direct op 
www.computertotaal.nl/abonneren 

Meest fl exibele keuze
(maandelijks opzegbaar)

000-000_C!T_Abowerf.indd   3 29-9-2015   12:29:36




	Win10special_P001
	Win10special_P002
	Win10special_P003
	Win10special_P004
	Win10special_P005
	Win10special_P006
	Win10special_P007
	Win10special_P008
	Win10special_P009
	Win10special_P010
	Win10special_P011
	Win10special_P012
	Win10special_P013
	Win10special_P014
	Win10special_P015
	Win10special_P016
	Win10special_P017
	Win10special_P018
	Win10special_P019
	Win10special_P020
	Win10special_P021
	Win10special_P022
	Win10special_P023
	Win10special_P024
	Win10special_P025
	Win10special_P026
	Win10special_P027
	Win10special_P028
	Win10special_P029
	Win10special_P030
	Win10special_P031
	Win10special_P032
	Win10special_P033
	Win10special_P034
	Win10special_P035
	Win10special_P036
	Win10special_P037
	Win10special_P038
	Win10special_P039
	Win10special_P040
	Win10special_P041
	Win10special_P042
	Win10special_P043
	Win10special_P044
	Win10special_P045
	Win10special_P046
	Win10special_P047
	Win10special_P048
	Win10special_P049
	Win10special_P050
	Win10special_P051
	Win10special_P052
	Win10special_P053
	Win10special_P054
	Win10special_P055
	Win10special_P056
	Win10special_P057
	Win10special_P058
	Win10special_P059
	Win10special_P060
	Win10special_P061
	Win10special_P062
	Win10special_P063
	Win10special_P064
	Win10special_P065
	Win10special_P066
	Win10special_P067
	Win10special_P068
	Win10special_P069
	Win10special_P070
	Win10special_P071
	Win10special_P072
	Win10special_P073
	Win10special_P074
	Win10special_P075
	Win10special_P076
	Win10special_P077
	Win10special_P078
	Win10special_P079
	Win10special_P080
	Win10special_P081
	Win10special_P082
	Win10special_P083
	Win10special_P084
	Win10special_P085
	Win10special_P086
	Win10special_P087
	Win10special_P088
	Win10special_P089
	Win10special_P090
	Win10special_P091
	Win10special_P092
	Win10special_P093
	Win10special_P094
	Win10special_P095
	Win10special_P096
	Win10special_P097
	Win10special_P098
	Win10special_P099
	Win10special_P100
	Win10special_P101
	Win10special_P102
	Win10special_P103
	Win10special_P104
	Win10special_P105
	Win10special_P106
	Win10special_P107
	Win10special_P108
	Win10special_P109
	Win10special_P110
	Win10special_P111
	Win10special_P112
	Win10special_P113
	Win10special_P114
	Win10special_P115
	Win10special_P116
	Win10special_P117
	Win10special_P118
	Win10special_P119
	Win10special_P120
	Win10special_P121
	Win10special_P122
	Win10special_P123
	Win10special_P124



