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Via ‘Start’ gaan we naar ‘Persoonlijke instellingen’. 

We kunnen met de keuze ‘Achtergrond’ de standaard 
Windows achtergrond van het Bureaublad wijzigen. 

U kunt kiezen uit:
• Afbeelding
• Effen kleur
• Diavoorstelling

Voor een diavoorstelling kiezen we hier een map met 
afbeeldingen/foto’s.

U kunt de volgorde  van de afbeeldingen in de 
diavoorstelling instellen.



De optie ‘Kleuren’  is het mogelijk de modus voor de achtergrond van Windows-vensters of app‘s  in te 
stellen: 

• Donker
• Licht
• Aangepast

We kunnen titelbalken en vensterranden van een kleur voorzien door een van de voorgestelde 
accentkleuren te kiezen. 



We kunnen uit het palet van kleuren ook een eigen kleur 
kiezen door te kiezen voor ‘Aangepaste kleur’:



Het vergrendelingsscherm geeft steeds wisselende 
achtergrondafbeeldingen van Windows Spotlight. 

Wanneer u het driehoekje achter ‘Windows Spotlight’ 
aanklikt krijgt u de keuze uit:
• Windows Spotlight
• Afbeelding
• Diavoorstelling

De afbeelding van het vergrendelingsscherm kunt u ook 
weergeven in het aanmeldingsscherm:



De laatste keuze van de sub ‘Vergrendelingsscherm’ 
maakt het mogelijk de instellingen van de 
schermbeveiliging te regelen.

U kunt kiezen voor de manier waarop de beveiliging 
werkt:

Tenslotte kunt u de wachttijd kiezen.



In de sub ‘Thema’s’  kunnen de bureaubladachtergrond 
en de accentkleuren op elkaar worden afgestemd. Ook 
zijn er instellingen voor de muiscursor en de 
systeemgeluiden. Op die manier kunt u zelf een eigen 
thema maken en opslaan.

Ook kunt u kiezen uit meerdere thema’s die standaard 
zijn in Windows.



Het menu ‘Start’ kunnen we instellen in de sub ‘Start’.



U kunt de weergave en het gedrag van de taakbalk 
wijzigen: 
• Uitlijnen
• Automatisch verbergen
• Kleine of grote taakbalk pictogrammen gebruiken
• De positie van de taakbalk wijzigen

U kunt met een rechtsklik op  het pictogram van een 
geopende app de app aan de taakbalk vastpinnen:



We kunnen met de keuze ‘Selecteren 
welke pictogrammen op de taakbalk 
worden weergegeven’ een groot 
aantal toepassingen selecteren.



We kunnen met de keuze ‘Systeempictogrammen 
in- en uitschakelen’ het aantal pictogrammen in 
het systeemvak wijzigen.



Via ‘Start’ gaan we naar ‘Apps’. 

In het openingsscherm kunt u er voor kiezen 
alleen uit de Microsoft Store apps te kunnen  
downloaden of van alle websites: Overal.  

Daaronder ziet u een lijst met alle op de 
laptop geïnstalleerde Apps. U kunt een App 
selecteren en vervolgens verwijderen.

Op deze laptop zijn 55 apps gevonden.



In de ‘Standaard-apps’ kunt u selecteren welke apps u wilt gebruiken om naar 
muziek te luisteren, mail te bekijken, kaarten in te zien en foto’s te bekijken.

Bij het aanklikken van ‘Mail’ krijgt u onderstaande keuze:



De opstart-apps worden gestart als u zich aanmeldt. Zij 
zullen geminimaliseerd of op de achtergrond opstarten. 

Indien u een app niet gebruikt kunt u ze hier met een 
simpele verschuiving buiten gebruik stellen. 

De apps worden niet verwijderd, maar alleen worden ze 
bij een systeemstart niet direct opgestart. 



Via ‘Start’ gaan we naar ‘Accounts’.

In het sub 'Info' kunt u informatie vinden over de account 
waarmee u in Windows werkt. Standaard zal dat een 
Microsoft account zijn. 

Ook kunt u via links aan de rechterzijde van het venster 
ondersteuning op het internet vinden:

Uw afbeelding kunt u met behulp van de camera maken 
of u kunt kiezen voor een reeds bestaande afbeelding.



Op de infopagina vindt u ook de mogelijkheid een 
lokaal Windows account in te stellen.

Hier links vindt u het eerste venster uit de wizard. Door 
op volgende te klikken kunt u een lokaal account 
aanmaken.

In een lokaal account kunt u zich aanmelden en 
bureaubladtoepassingen installeren. Ook Windows 
update is beschikbaar.

Uitgebreide opties zoals het delen van inhoud en 
synchroniseren zijn echter niet aanwezig. Ook kunt u 
geen apps downloaden vanuit de Microsoft store.



Via de link 'Mijn Microsoft account beheren' komen we op een internetpagina van Microsoft.

In dit venster kunt u o.a. het 
wachtwoord wijzigen en  een 
Windows apparaat toevoegen. 

U kunt ook instellingen voor 
privacy en beveiliging bekijken 
en eventueel wijzigen.

Heeft u in de Microsoft store 
aankopen verricht dan kunt u 
de bestelgeschiedenis hier ook 
bekijken.



Het beheer van e-mailaccounts is eenvoudiger als je dit 
toevoegt via de knop ‘Account toevoegen’. Elk type e-
mailadres kunt u hiervoor gebruiken. Ook adressen die 
alleen met webmail, POP- of IMAP-protocol beheerd 
kunnen worden. 

Hier kunt u ook kiezen voor het toevoegen van een 
Microsoft account. U start een wizard op die het mogelijk 
maakt een bestaand Microsoft account aan de computer 
te koppelen of een nieuw account aan te maken.



Indien uw computer/laptop is voorzien van 
gezichtsherkenning of herkenning van de vingerafdruk 
heeft u hier de opties om dit in te stellen. 

Hier is ook de mogelijkheid een pincode in te stellen. Dit 
is uiteindelijk een redelijke beveiliging die met meer 
gemak te gebruiken is.

U kunt de verplichte aanmelding met Windows Hello 
(hier pincode)  voor ieder Microsoft account instellen. 
Aanmelden met een wachtwoord is dan niet meer 
mogelijk.



Als de computer uit de slaapstand komt kan het  
aanmeldscherm gebruikersaccount met Windows Hello 
een actie vereisen: gezichtsherkenning, 
vingerafdrukherkenning, pincode of wachtwoord. 
Hier kunt u dat uitschakelen.

U kunt de optie ‘Dynamisch vergrendelen’ inschakelen 
als een telefoon met een bluetooth verbinding aan de 
computer is gekoppeld. Zodra de koppeling langer dan 
30 seconden is verbroken doordat u met de telefoon 
wegloopt, zal de gebruikersaccount automatisch 
worden vergrendeld.



Het aanmelden van familie of andere gebruikers start vanaf 
deze pagina een wizard om de accounts toe te voegen aan de 
computer. Deze mogelijkheid is alleen aanwezig als u bent 
aangemeld met een administratoraccount.



Een gezinsaccount toevoegen: Een 
andere gebruiker toevoegen:



Hier kunt het mogelijk/onmogelijk maken diverse 
instellingen van Windows te delen met andere apparaten 
waarop u met uw e-mailaders bent ingelogd. 



Bij de keuze ‘Tijd en Taal’ kunt u allereerst 
verschillende tijdsinstellingen inzien en 
wijzigen.

U kunt ervoor kiezen de tijd en de tijdzone 
automatisch door Windows bij te laten 
houden.

U kunt de klok synchroniseren, zodat de 
juiste tijd in de tijdzone wordt weergegeven.

Zomer- en wintertijd kunt u automatisch 
laten aanpassen door Windows.

Een extra agenda in de taakbalk is ook 
mogelijk



De sub ‘Land/regio wordt door 
Windows en apps gebruikt om aan 
een locatie gebonden inhoud aan 
te bieden.

Ook de instellingen van tijd en aan 
tijd gerelateerde gegevens wordt 
aan de regio (in dit geval 
Nederland) aangepast.

De gegevens kunnen handmatig 
worden gewijzigd.



Het venster ‘Taal’ bevat bovenaan een vijftal links naar 
andere vensters om aanverwante vensters te openen. 
Deze zijn in eerdere dia’s grotendeels besproken. 

Ook de taal voor Windows-onderdelen wordt hier 
ingesteld. 

Tenslotte kunt u een aantal talen als voorkeur voor apps 
en websites instellen.  



De sub ‘Spraak’ bevat instellingen voor 
spraakherkenning en de voorleesfunctie.

Helaas is deze functie in het Nederlands 
nog niet beschikbaar. 

U zult voor gebruik over moeten 
schakelen naar een andere taal. Uiteraard 
zal spraakherkenning alleen in die taal 
werken.

Voor uw informatie: in Windows 11 werkt 
spraakherkenning in het Nederlands wel.


