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We kunnen de standaard Windows achtergrond van het bureaublad wijzigen naar een eigen afbeelding 
of een diavoorstelling van eigen foto’s.  

De achtergrond past u hier aan. 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.



Bij de optie ‘Kleur’ is het mogelijk de modus voor de achtergrond van Windows-vensters of app’s in te 
stellen:
• Donker
• Licht
• Aangepast

Titelbalken en vensterranden kan je van een kleur voorzien door een van de voorgestelde 
accentkleuren te kiezen of een alternatieve kleur te kiezen met de knop ‘Kleuren weergeven’. Activeer 
dan de optie ‘Accentkleur weergeven op titelbalk en vensterranden’. 



We kunnen ook dezelfde kleur op het startmenu 
en de taakbalk toepassen.
• Stel de optie ‘Kies modus’ in op ‘Aangepast’; 

de optie ‘Kies uw standaardmodus voor 
Windows’ op ‘Donker’; de optie ‘Standaard 
app-modus’ op ‘Licht’;

• Kies de gewenste kleur
• Activeer de optie ‘Accentkleur weergeven op 

start en de taakbalk’.



In de sub ‘Thema’s’ kunnen de 
bureaubladachtergrond en de accentkleuren 
op elkaar worden afgestemd. Ook zijn er 
aparte instellingen voor de muiscursor en de 
systeemgeluiden.
Met klikken op het driehoekje achter ‘Huidig 
thema’ ziet u de standaard in Windows 
aanwezige thema’s. 

Door te ‘Bladeren door thema’s’ ziet u meer 
mogelijkheden in de Microsoft Store. 

De opties bovenin geven de mogelijkheid om 
zelf een thema samen te stellen. Door op te 
slaan onder een eigen naam kunt u altijd een 
thema terugvinden.



Het vergrendelingsscherm geeft steeds 
wisselende achtergrondafbeeldingen 
van Windows-Spotlight. 

Wanneer u Windows Spotlight aanklikt 
krijgt u de  mogelijkheid te kiezen:

Bij status  van het 
vergrendelingsscherm krijgt u een 
keuze tussen: 



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 instellen. 



Met de keuze bij ‘Taakbalkweergave’ kunt 
u een viertal knoppen verwijderen:

Daarnaast kunt u de weergave en het 
gedrag van de taakbalk wijzigen: 
• Uitlijnen
• Automatisch verbergen

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



De keuze bij ‘Lettertypen’ laat alle in Windows geïnstalleerde 
lettertypen zien.

U kunt meer lettertypen uit de Microsoft Store downloaden. Het 
aanbod is niet zo groot maar op verschillende plekken op het 
internet kunt u al dan niet gratis lettertypen downloaden.

U kunt een lettertype van uw keuze verslepen naar het met een 
stippelrand omgeven vlak bovenin het venster sub ‘Lettertypen’.  
Hierdoor wordt het lettertype-bestand in een verborgen 
persoonlijke map opgeslagen: 
c:\Gebruikers\Inlognaam\AppData\Local\Microsof\Windows\Fonts. 
Het lettertype is dan alleen voor het betreffende gebruikersaccount 
beschikbaar.

Ter illustratie zullen we het type ‘Algerian’ nader bekijken.



U kunt in het witte vlak een tekst intypen. Dan wordt in het 
venster eronder een voorbeeldtekst weergegeven: hier 
‘Standaard’.

Met de schuifbalk kunt u het lettertypen vergroten.
U kunt er ook voor kiezen het lettertype te verwijderen.

Sommige lettertypen laten zich niet verwijderen. U krijgt 
daarvan de volgende melding:



‘Apps en onderdelen’ is het belangrijkst in de sub ‘Apps’. Dit is de lijst met geïnstalleerde apps met de 
naam van de uitgever, de installatiedatum en de hoeveelheid ruimte die de app op de harddisk inneemt.

Standaard mogen alle apps worden 
geïnstalleerd. Op internet kunt u 
diverse al dan niet gratis te 
downloaden programma’s vinden,



Door te klikken op de drie puntjes achter een 
app krijgen we de keuze:

‘Geavanceerde opties’ laat de specificaties 
van een app en diverse instellingen zien. 

De keuze ‘Verwijderen’ spreekt voor zich.



Aan alle bestandstypen (TXT, HTML, DOC, PDF, XLS) is een 
standaard-app gekoppeld. De betreffende bestanden 
worden dan met de standaard-app geopend.

U kiest een standaard app: bijvoorbeeld Access of iets 
verder in de lijst (u moet wel even naar beneden scrollen): 
Foto’s.



U kiest een standaard app: bijvoorbeeld Foto’s.

U ziet een lijst met mogelijke bestandsformaten van foto’s. 
Naar beneden gescrold komt u het bekende jpeg- en jpg-
bestandsformaat tegen.



Met een klik op het pijltje               kiest u een app voor jpeg-bestanden:

Let wel: alleen jpeg-bestanden worden dan in de gekozen app 
geopend. Voor elk ander bestandsformaat uit de lijst moet de 
keuze steeds opnieuw gemaakt worden. 

Deze methode geldt bijvoorbeeld ook voor de keuze van Google 
Chrome als standaardapp in plaats van Microsoft Edge voor het 
openen van internet bestanden. Er moeten voor ongeveer 15 
bestandsformaten wijzigingen worden aangebracht.

In Windows 10 kon je gewoon voor een standaardbrowser 
kiezen.



In ‘Windows Verkenner’ kunt u ook kiezen met welke app u een bestand wilt openen. Door met de 
rechtermuisknop op het bestand te klikken krijgt u de mogelijkheid te kiezen met welke app u het 
betreffende bestand wilt openen. In dit geval klikken we op een jpg-bestand.



‘Opstarten bevat een overzicht van de apps en 
processen die automatisch worden opgestart met 
het aanmelden bij een Windows account.

De opgestarte apps zijn meestal geminimaliseerd op 
de taakbalk of draaien op de achtergrond.

Hier kunt u eventueel door het schuifje te 
verplaatsen de inschakeling verhinderen. Dit is  
vooral interessant als uw computer traag opstart. 



Bij ‘Accounts’ kunt u de gebruikersaccount 
personaliseren. Met een profielfoto is de 
gebruikersaccount direct herkenbaar in het 
aanmeldscherm.  

Ook kunt u de verschillende aanmeldingsopties voor 
Windows instellen en Windows instellen op de 
samenstelling  van uw gezin. 

Hier vinden we ook de mogelijkheden voor Windows 
back-up terug.



In de sub ‘Uw info’ kunt u met de knop ‘Een foto maken’ 
eenvoudig een foto aan uw gebruikersaccount toevoegen. 
Het is met de knop ‘Kies een bestand’ ook mogelijk een 
bestaande foto te gebruiken. 

Kiest u ervoor om u met een lokale account aan te melden 
in plaats van een Microsoft account, kunt u dat op deze 
pagina instellen.



Met de keuze ‘Account 
beheren’ opent zich een 
internetpagina van Microsoft 
met diverse mogelijkheden 
om een aantal instellingen 
van uw account te wijzigen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld de 
instellingen voor privacy en 
beveiliging, maar het 
wachtwoord wijzigen.



Het wijzigen van meerdere e-mailaccounts bij het 
veranderen bijvoorbeeld van provider is mogelijk door 
de nieuwe accounts toe te voegen via de knop ‘Account 
toevoegen’. 

Met deze knop laat zich elk type e-mailaccount 
toevoegen: POP en IMAP accounts.

Nadat een nieuw account is toegevoegd kunt u het 
oude verwijderen.

Wanneer een Account is gekoppeld aan een Microsoft 
app dan zal dit worden vermeld bij ‘Accounts die 
worden gebruikt door andere apps’.



De wijze waarop u zich aanmeldt bij Windows is mede afhankelijk van de mogelijkheden die uw 
computer biedt: gezichts- en vingerafdrukherkenning zijn niet altijd beschikbaar. Ook een aparte 
aanmeldingssleutel is vaak niet voorhanden. Een wachtwoord of pincode kunt altijd gebruiken.

U kunt in dit scherm ook de extra instellingen bekijken.



Het venster ‘Gezin en andere gebruikers’ is 
bedoeld om voor gezinsleden of andere 
gebruikers een account aan te maken. 

Nieuwe accounts kunnen alleen aangemaakt
worden door de Administrator. Hieronder het 
vervolgscherm.



In ‘Windows back-up vinden we de instellingen voor het 
synchroniseren van persoonlijke mappen en -instellingen 
naar OndeDrive. Door de synchronisatie kunnen de 
bestanden uit de betreffende mappen ook op andere 
Windows 11 computers worden gelezen. Mits u met de 
goede Microsoftaccount bent ingelogd.

U kunt deze instellingen alleen wijzigen indien u ingelogd 
bent met een Microsoftaccount. 



Bij de sub ‘Tijd en taal’ kunt u nagaan 
of uw computer nog wel goed bij de 
tijd is en uw taal spreekt. 



Bij ‘Datum en tijd’ kunt u ervoor kiezen zelf de datum en 
tijd in te stellen. 

Ook de wisseling tussen zomer- en wintertijd kunt u 
handmatig instellen. 

Standaard gebeurt dit automatisch.

De knop wijzigen wordt actief als u de automatische tijds-
en datuminstelling uitzet.



‘Taal en regio’ geeft de mogelijkheid uw 
taal te wijzigen en een andere regio in te 
stellen. 



‘Typen’ geeft de mogelijkheid 
tekstsuggesties te laten zien tijdens uw 
typewerk. 

Ook automatische spellingscorrectie is 
mogelijk. 

Het markeren van spelfouten wordt door 
sommigen irritant ervaren. Hier kunt u het 
uitschakelen.


