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‘Toegankelijkheid’ biedt de mogelijkheid om voor 
mensen met beperkingen ten aanzien van 
gezichtsvermogen, gehoor en interactie 
aanpassingen in Windows aan te brengen.

In de sub ‘Beeldscherm’ kunt u de tekst in een 
venster vergroten. U kunt er ook voor kiezen alles 
groter te maken.

Dit kan echter ook problemen opleveren, want een 
grotere tekst kan ook gedeeltelijk buiten beeld 
verdwijnen.

U kunt er hier ook voor kiezen de helderheid van 
het beeldscherm te wijzigen. Let wel een helder 
beeldscherm vergt meer van uw accu.



Het vereenvoudigen van Windows heeft als doel 
de leesbaarheid en de overzichtelijkheid van de 
inhoud van de vensters te vergroten. 

Wanneer de meldingen van Windows niet snel 
genoeg leesbaar zijn, kunt u hier de tijdsduur 
verlengen.  



Bij ‘Muisaanwijzer’ wijzigt u de omvang, uiterlijk en kleur van de 
muis.

Mocht u geen van de hier getoonde kleuren mooi vinden, dan 
kunt u een eigen kleur zoeken door te klikken op het plusje bij 
‘Een aangepaste kleur voor de aanwijzer kiezen.’ 

‘Aanraakfeedback wijzigen’ is 
bedoeld voor laptops met een 
aanraakscherm. 



De sub ‘Tekencursor’ is bedoeld om de cursor voor het 
maken van teksten beter zichtbaar te maken. 

Dat kan door de grootte met behulp van de schuifknop te 
vergroten. U kunt er ook voor kiezen om een indicator te 
gebruiken.

Analoog aan de muisaanwijzer kunt u de indicator ook 
een standaardkleur of een door uzelf aangemaakte kleur 
geven.

Tenslotte kunt u de dikte van de tekstcursor wijzigen. Ook 
hiervoor is een schuifknop opgenomen in het venster.



Het ‘Vergrootglas’ dient vooral de 
slechtziende mens. Er zijn heel veel 
instelmogelijkheden. 

U kunt het zoompercentage instellen, 
de zoomstappen wijzigen en instellen 
wanneer u gebruik maakt van het 
vergrootglas. 

Het is vooral aan de individuele 
gebruiker de vele instellingen uit te 
proberen zodat de zichtbaarheid van 
het scherm optimaal is.   



Bij kleurenblindheid kunt u de 
zichtbaarheid vergroten door met 
behulp van een filter het 
contrast tussen de verschillende 
kleuren te vergroten. 

De beste instelling van de filters 
zal afhangen van de aard van uw 
kleurenblindheid.



‘Hoog contrast’ kunt u in dit 
venster activeren.

Vervolgens kiest u een 
thema.

U kunt binnen een thema 
zelf nog wijzigingen 
aanbrengen door de vakken 
aan te klikken en vervolgens 
een kleur te kiezen.



Hier het voorbeeld van  Hoog contrast 
nr.2.

Wanneer u het groene vlak ‘Tekst’ 
aanklikt opent zich de kleurenkiezer 
rechts. U kunt dan een eigen kleur kiezen. 
Zo kunt u alle vakken afgaan 



Bij het activeren van de ‘Verteller’ kunt 
u de instellingen naar eigen gemak 
aanpassen.

Het is ook mogelijk te kiezen voor de 
volledige gids voor de verteller op 
internet.

Wanneer u meet de muis een deel van 
het scherm aanwijst, verschijnt er een 
rechthoek waarin de tekst staat die door 
de stem wordt beschreven.

De stem kent vele instelmogelijkheden.

Wanneer u naar beneden scrolt ziet u 
nog veel meer instellingen van de 
‘Verteller’. Te veel om hier allemaal te 
bespreken.



De vele keuze bij de ‘Verteller’.



We bespreken een aantal 
opties voor het bewaken 
van uw privacy.



De optie ‘Lokatie’ geeft apps en 
services toestemming om de 
geografische locatie te gebruiken 
voor diverse daarvan afhankelijke 
apps.

Hier kunt u ook inschakelen welke 
apps gebruik mogen maken van de 
locatiegeschiedenis.



De optie ‘Camera’ geeft apps 
en services toestemming om 
de camera te gebruiken voor 
diverse apps.

Hier kunt u ook inschakelen 
welke apps gebruik mogen 
maken van de camera.

Indien u geen gebruik maakt 
van de camera is het wellicht 
verstandig de toegang tot de 
camera geheel uit te 
schakelen of zelfs af te 
dekken.



De optie ‘Microfoon’ geeft 
apps en services toestemming 
om de microfoon te gebruiken 
voor diverse  apps.

Hier kunt u ook inschakelen 
welke apps gebruik mogen 
maken van de microfoon.



Bij ‘Stemactivering’ kan je apps met je stem 
opdrachten geven om vooraf ingestelde acties uit te 
voeren 

Er worden voortdurend geluiden opgenomen om dit 
mogelijk te maken. De geluiden worden door de 
betreffende apps gecontroleerd op specifieke 
sleutelwoorden. 

Indien u hiervan uit privacy-overwegingen niet bent 
gediend, kunt u hier instellen of apps gebruik mogen 
maken van stemactiviteit.

Wanneer je dit helemaal niet wilt, blokkeer dan het 
gebruik van de microfoon via 
‘Instellingen>Privacy>Microfoon’. 



Bijwerken en beveiliging heeft misschien 
wel als belangrijkste sub ‘Windows update’. 
Hier kunt u controleren of alle updates van 
Windows zijn geïnstalleerd.

Normaal gebeurt dat automatisch, maar u 
heeft hier de mogelijkheid handmatig naar 
updates te zoeken.

De gebruikte Windows 10 computer 
voldoet niet aan de eisen voor het 
installeren van Windows 11. 

Een controle is mogelijk met de Pc-
statuscontrole app. Na een klik op de 
betreffende link wordt de 
controleprocedure gestart vanaf een 
Microsoft internetpagina. 



Op de betreffende internetpagina van 
Microsoft vindt u een link naar de 
betreffende app. 

Na downloaden kunt u de app 
opstarten.



U kunt de installatie-app ook terugvinden in de 
map ‘Downloads’.

Dubbelklikken op het bestand start de 
installatiewizard van de app op. 

Na installatie klikt u op voltooien en het 
programma start op.  Desgewenst kunt u een 
snelkoppeling op het bureaublad plaatsen.



Door te klikken op ‘Nu 
zoeken’ kunt u de procedure 
opstarten en wordt uw 
computer gecontroleerd op 
de geschiktheid voor de 
installatie van Windows 11.



Bij een wat oudere laptop zal het resultaat van de 
procedure niet zo verrassend zijn: ongeschikt.

Details van de controle kunt u vinden onder de 
knop ‘Alle resultaten bekijken’. 

De specificaties van uw systeem zijn te vinden 
onder de knop ‘Apparaatspecificaties’. 



In het sub ‘Windows update’ is het ook mogelijk de 
updates uit te stellen, de gebruikerstijden te wijzigen 
en de geschiedenis van de updates weer te geven.

De ‘Gebruikerstijden wijzigen’ om te laten weten 
wanneer u dit apparaat normaal gesproken gebruikt. 
Het apparaat wordt tijdens deze periode niet 
automatisch voor updates opnieuw opgestart.



‘Delivery Optimization’ kan de downloadtijd 
verbeteren van apps en andere 
Microschoftproducten vanaf andere servers dan 
die van Microsoft.

Door de optie ‘Download van andere pc’s 
toestaan’ aan te zetten activeert u de functie. 

Dit is ook handig oom eerder gedownloade 
Windows updates en –apps te verzenden binnen 
een lokaal netwerk.



Door ‘Windows beveiliging aan te klikken opent zich een 
scherm van de beveiliging in één opslag.

Hier kunt alle hiernaast genoemde aspecten van de 
beveiliging van uw computer bekijken en eventueel 
vereiste beveiligingsmaatregelen nemen.



‘Back-up’ biedt de gelegenheid om bestanden naar 
een externe harddisk te kopiëren. Ook een 
systeemkopie maken behoort tot de mogelijkheden.

Opent u OneDrive dan komt in de ‘Windows 
Verkenner’en kunt u de bestanden naar OneDrive 
kopiëren.

Door op de plus van ‘Een station toevoegen’ te klikken 
kunt u in het dan geopende scherm uit het 
Configuratiescherm een extern medium selecteren.

De optie ‘Ga naar Back-up maken en terugzetten’ 
opent het scherm van Back-up in het 
Configuratiescherm.  



In het Back-up scherm van Windows 7 kunt u ‘Back-up instellen’. 



U selecteert dan een medium. Hier een 
externe harddisk met voldoende vrije 
ruimte om een back-up te maken. 

Windows berekent zelf of er op het 
geselecteerde medium voldoende ruimte 
is om de bestanden te herbergen.



U kunt ervoor kiezen om door Windows 
te laten bepalen welke bestanden in de 
back-up worden opgenomen. Er zal dan 
ook een systeemkopie worden gemaakt.

U kunt ook zelf de mappen en 
bestanden kiezen.



Als u zelf de bestanden wilt kiezen verschijnt 
een keuzemenu waarin u de mappen die u wilt 
opnemen in de back-up kunt aanvinken.

U kunt ook aanvinken of u een systeemkopie 
van uw besturingssysteem wilt maken.



U krijgt vervolgens de gelegenheid nog eens 
te controleren of uw keuzes naar wens zijn. 

Zo niet dan kunt u door het pijltje linksboven 
aan te klikken terugkeren naar het instellen 
van de back-up.

Zo ja dan slaat u de instellingen op en zal het 
uitvoeren van de back-up starten.



Het proces is in het volgende scherm te 
volgen. 

Bij ‘Details weergeven’wordt duidelijk welke 
bestanden worden opgenomen in de back-
up.

Wanneer u het back-up scherm 
minimaliseren en vervolgens verder gaan 
met uw werk.

U kunt in dat venster ook kiezen voor het 
beëindigen van de back-up.



U kunt  een eerder gemaakt herstelpunt van de computer activeren om eventuele problemen te herstellen.

Het venster ‘Systeemeigenschappen’ geeft in het tabblad ‘Systeembeveiliging’ de mogelijkheid een herstelpunt te 
maken en te gebruiken voor herstel. 

De knop ‘Maken’ geeft de mogelijkheid een herstelpunt 
van een goed werkend Windows-systeem te maken. U 
geeft daarbij  in het volgende scherm het herstelpunt 
eerst een betekenisvolle naam.



Met de knop ‘Systeemherstel’ kunt teruggaan naar een eerdere 
instelling van het systeem. Mogelijkerwijs kunnen daardoor 
opgetreden problemen worden verholpen.

De knop ‘Maken’ geeft de mogelijkheid een herstelpunt 
van een goed werkend Windows-systeem te maken. U 
geeft daarbij  in het volgende scherm het herstelpunt 
eerst een betekenisvolle naam.



In de categorie ‘Systeemherstel’ staan twee mogelijkheden 
om de computer opnieuw in te stellen. 

‘Deze pc opnieuw instellen’.
Deze optie heeft nog een aantal vervolgopties:
met of zonder behoud van persoonlijke bestanden.

‘Geavanceerde startopties’. 
Hiermee start de computer opnieuw op en in bijvoorbeeld 
de veilige modus met of zonder netwerkondersteuning. 

Dit kan ook met een systeemherstelschijf of een usb-stick. 
Dit is meer iets voor systeembeheerders. Voor 
thuisgebruik is de eerste optie de beste.



Opnieuw instellen heeft alleen betrekking op de systeem partitie. Een aparte data partitie blijft intact. Zijn 
de persoonlijke bestanden opgeslagen op de systeem partitie gebruik dan de optie ‘Mijn bestanden 
behouden’.  In dat geval blijven ze behouden. Let wel zonder risico is dat nooit: maak dus zo mogelijk altijd 
een back-up van je persoonlijke bestanden op een extern medium. Die heeft u dan nu achter de hand.

Hoeven de persoonlijke bestanden niet behouden 
te blijven, kies dan voor ‘Alles verwijderen’. 
Windows wordt dan teruggezet naar de 
fabrieksinstellingen. 



In het vervolgscherm kunt u kiezen voor 
het downloaden van Windows vanaf de 
servers van Windows 

Deze methode vergt 4 gigabyte  
schijfruimte en Windows moet nog wel 
werken. Is de installatieprocedure 
doorlopen, kunnen we alle toepassingen 
weer installeren.

Is dat niet mogelijk moeten we via ‘Lokaal 
opnieuw installeren’ een extern 
opstartmedium gebruiken: een USB-stick 
of DVD.



Opnieuw instellen vanaf de cloud:                                     vanaf een installatiemedium op de computer:



Nadat u onderstaande scherm heeft gecontroleerd zal de computer nadat u ‘Opnieuw instellen’ heeft 
aangeklikt de procedure starten. Links worden de bestanden behouden en wordt Windows vanuit de 
cloud gedownload; rechts worden de bestanden verwijderd en wordt Windows vanaf een 
installatiemedium hersteld.



De link ‘Meer informatie’ brengt u naar een Microsof-pagina 
met de mogelijkheid uw Windowsversie te activeren.

Tijdens de activering wordt gecontroleerd of uw exemplaar van 
Windows origineel is en niet wordt gebruikt op meer 
apparaten dan op grond van de Licentievoorwaarden voor 
Microsoft-software is toegestaan.

Uw activeringsstatus controleren:
U moet eerst nagaan of uw Windows 10 is geactiveerd en is 
gekoppeld aan uw Microsoft-account.

Het is essentieel dat u uw Microsoft-account koppelt aan de 
Windows 10-licentie op uw apparaat. Door uw Microsoft-
account te koppelen aan uw digitale licentie kunt u Windows 
opnieuw activeren met de Probleemoplosser voor activering 
na elke belangrijke hardwarewijziging.


