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Instellingen

In het venster ‘Instellingen’ kunnen de systeeminstellingen wijzigen. We openen dit venster via de knop 
‘Instellingen’ in het startmenu. 
Door met de rechter muisknop op het starticoon in de taakbalk te klikken ontvouwt zich een menu met 
daarin de keuze voor ‘Instellingen. 



De toets combinatie ‘Win-I’ geeft eveneens toegang tot de instellingen.

Het aantal instelmogelijkheden is zo groot dat het ook zelfs een ervaren computergebruiker niet altijd 
mogelijk is een functie direct te vinden. Daarvoor kent het venster ‘Instellingen’ een goede zoekfunctie. 
Mocht u daarmee niet geholpen zijn kunt u terugvallen op het aloude configuratiescherm. 

U kunt het Configuratiescherm openen door in de zoekfunctie op de taakbalk Configuratiescherm in te 
tikken. Veelal ziet u het al verschijnen als u alleen al ‘con’ heeft getypt.

Vooral de wat meer geavanceerde instelmogelijkheden zijn alleen via het configuratiescherm te vinden. 
Het is dan handig het scherm in te stellen op grote of kleine pictogrammen. Rechtsboven in het 
configuratiescherm is de mogelijkheid dit in te stellen. U kunt kiezen uit ‘Categorie’, kleine of grote 
pictogrammen.





Mocht u vaak gebruik maken van het venster ‘Instellingen’ of het ‘Configuratiescherm’ loont het de moeite om 
daarvoor pictogrammen in de taakbalk op te nemen. 
Bij geopend Configuratiescherm klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram in de taakbalk en kiest u  voor 
‘Aan taakbalk vastmaken’.

Op identieke wijze kunt u een pictogram voor ‘Instellingen’ op de taakbalk vastpinnen.



We beginnen onze zoektocht in de klassieke versie van het configuratiescherm. We starten met de 
klik op ‘Systeem’. Dat brengt ons gelijk in de systeeminformatie zoals dat in de ‘Instellingen’ wordt 
weergegeven.               

We zien twee onderdelen. Links een aantal 
mogelijke keuzes. Deze keuzemogelijkheden zullen 
we bij de ‘Instellingen’ steeds weer tegenkomen. 

Aan de rechterzijde wordt de informatie over de 
computer en het besturingssysteem weergegeven.



Een klik op ‘Instellingen’ in het venster start levert het beginscherm van de instellingen op. 

We zien een soortgelijke 
groepering van de 
instellingsmogelijkheden van 
Windows als bij het 
ouderwetse 
Configuratiescherm in de 
categorieweergave, 



Een klik op ‘Systeem’ levert een nieuw venster op. 

Links een aantal  mogelijkheden om uw systeem aan 
uw wensen aan te passen.  

Aan de rechterzijde opent zich de eerste keuze: de 
mogelijkheid om het beeldscherm aan uw wensen 
aan te passen.



Een hoog helderheidsniveau van het beeldscherm zal meer eisen stellen aan de batterij. Bij een 
tablet of laptops kunnen we in dit venster de helderheid van het beeldscherm met behulp van een 
schuifbalk aanpassen. Losse monitoren hebben zelf een knop om dit te regelen.

Werkt u veel in de avond, dan kunt u met de keuzeschuif  ‘Nachtlamp’ het beeld een wat warmere 
uitstraling geven. Onder de schuif is een optie die u kunt aanklikken om de nachtlamp in te stellen.

Mocht u moeite hebben met de grootte van de weergave van het scherm kunt u dit instellen bij 
Resolutie’. Een lagere resolutie geeft een groter, maar ook een minder scherper beeld. 
‘Schaal’ kan daarvoor ook een oplossing bieden.

Tenslotte kunt u tijdens het gebruik van veel app’s de grootte instellen met ‘Ctrl+’, ‘Ctrl-’ of een 
schuifbalk binnen de app.



Er zijn voor desktop computers steeds grotere beeldschermen te krijgen. Toch is het soms beter om met 
2 beeldschermen te werken. Mocht dit niet automatisch ingesteld worden, kunt u met de keuze 
‘Meerdere beeldschermen’ andere beeldschermen detecteren en installeren. 



Soms zijn de meldingen rechtsonder in de 
taakbalk storend. 

Via de optie ‘Meldingen’ kunnen we deze 
meldingen in één keer uitschakelen. We kunnen 
ook naar eigen keuze naar beneden scrollen om 
oninteressante meldingen uit te schakelen.



Indien u bijvoorbeeld Microsoft Office niet gebruikt kunt u 
ervoor kiezen de meldingen voor deze toepassing uit te 
schakelen. U verzet gewoon het schuifje.



Ongestoord werken lukt beter wanneer we ‘Concentratiehulp’ inschakelen. Hieronder de mogelijke 
keuzes.



In ‘Energiebeheer en slaapstand’  kunt u de 
basisinstellingen voor energiebeheer aanpassen. 

In verband met energiebesparing is het verstandig de 
laptop/beeldscherm en pc na enige tijd zonder 
activiteit automatisch in de slaapstand te zetten. De 
mogelijke keuze vindt u hier.

Onder ‘Verwante instellingen’ vindt u de mogelijkheid 
‘Extra energie-instellingen’ te kiezen. Het volgende 
scherm opent zich:



We kunnen met dit 
venster uit het  
configuratiescherm 
verschillende 
instellingen bewerken. 

Wij kiezen voor ‘Het 
gedrag van de aan/uit-
knoppen bepalen’. 



In dit venster kunnen 
we niet alleen de 
werking van de aan/uit-
knoppen, maar ook van 
de slaapstandknop en 
het sluiten van het 
deksel van de laptop 
regelen.  



De optie ‘Batterijbesparing’ zorgt ervoor dat 
bepaalde processen worden uitgeschakeld. 
Ook kunnen ze op een lager pitje worden 
gezet. Wanneer werken met netspanning 
onmogelijk is en voorziet u dat opladen 
voorlopig niet kan, kunt u preventief de 
batterijbesparingsmodus inschakelen.

Er kan een percentage worden aangegeven 
waarbij automatische inschakeling van 
batterijbesparing plaatsvindt.

Wanneer een lagere helderheid van het scherm bij 
accugebruik niet gewenst is, kunt dat hier uitschakelen.



Onder ‘Opslag’ vinden we de instellingen om de opslag van bestanden op de harddisk te optimaliseren 

Met het schuifje bovenin kunt u de onnodige bestanden 
automatisch door Windows laten verwijderen.

Een keuze voor een van de daaronder genoemde 
mogelijkheden brengt u bij de verkenner om handmatig 
overbodige bestanden te verwijderen of te verplaatsen 
naar bijvoorbeeld een externe disk.

U zou bijvoorbeeld tijdelijke bestanden zo eenvoudig 
kunnen verwijderen.



Het pijltje bij ‘Instellingen’ brengt u bij de vorige 
pagina: in dit geval dus weer bij ‘Start’. 

Via ‘Start’ komen we weer in het beginscherm van 
de instellingen en we kiezen voor ‘Apparaten’.



Helemaal links worden de mogelijke 
keuzes die u heeft onder het sub 
‘Apparaten’.

Daarnaast zien we bovenaan een 
plusteken om een Bluetooth 
apparaat toe te voegen. 

Vervolgens daaronder de 
toegevoegde Bluetooth muis, de 
draadloze Bluetooth hoofdtelefoon 
en zelfs een verbinding met de 
televisie. 



Via ‘Printers en scanners’ kunnen we een nieuwe 
printer of scanner installeren.

Nadat u op het plusteken hebt gedrukt zal Windows 
zoeken naar een aangesloten printer/scanner.

Mocht Windows uw printer niet kunnen vinden, dan 
is het altijd mogelijk om via de website van de 
producent van de printer de juiste 
(stuur)programma’s  te verkrijgen en te installeren. 



Via een klik op de weergegeven printer krijgt u onderstaand scherm. U kunt kiezen voor ‘Beheren’ en 
onderstaande mogelijkheden dienen zich aan:  Wachtrij openen, Beheren en Verwijderen

De keuze voor ‘Printereigenschappen’ levert een 
nieuw venster op met vele mogelijkheden om de 
instellingen van de printer te wijzigen.



Indien u voor ‘Printereigenschappen’ kiest 
worden alle eigenschappen van de 
geïnstalleerde printer weergegeven.

Met behulp van de verschillende tabbladen kunt 
u kiezen welke instellingen u wilt bekijken dan 
wel wilt wijzigen.



De volgende instelling is die van de muis. In het scherm zien we 
mogelijkheid om de muis voor links- of rechtshandigen in te 
stellen.

Ook de cursorsnelheid en de instelling van het muiswiel kunt u 
hier wijzigen.

In de ‘Verwante instellingen’ is het mogelijk de instellingen van 
de cursor. Ook vindt u daar de meer geavanceerde instellingen 
onder ‘Extra muisopties’.



Hier ziet u het resultaat van de keuze ‘Muis 

en cursorgrootte aanpassen’.

We zien een schuif om de grootte van de 
muisaanwijzer te wijzigen.

Er is een keuze mogelijk om de kleur van de 
aanwijzer te wijzigen.  

De ‘Aanraakfeedback’ is bedoeld voor de 
laptops die zijn uitgerust met een 
touchscreen. 



De ‘Extra muisopties’ brengen ons in een oud  
venster van het configuratiescherm met de 
eigenschappen van de geïnstalleerde muis.

Via diverse tabbladen kunt u diverse instellingen 
van de muis nader bekijken en eventueel wijzigen.

U zult de eerder besproken mogelijkheden in dit 
venster ook terugvinden.


