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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.



‘Tekengrootte’ biedt de mogelijkheid de grootte 
van de tekens in de meeste teksten te vergroten. 
Dit betreft de vaste elementen zoals 
menubalken in app-vensters, 
vensterinstellingen, Windows Verkenner, enz.

Enige  voorzichtigheid is wel geboden: de 
grotere tekens nemen wel meer ruimte in met 
het risico dat de tekst niet meer helemaal 
zichtbaar is.

Ook in de eerder onder ‘Systeem’behandelde
sub ‘Beeldscherm’ vindt u voor de leesbaarheid 
bruikbare tips.



‘Visuele effecten’ bevat mogelijkheden om de in 
apps gebruikte schuifbalken, transparantie-effecten 
of animatie-effecten te wijzigen.

Zo kunt ook de tijd die de meldingen in de taakbalk 
verschijnen verlengen om ze makkelijker leesbaar te 
maken.



Onder de link ‘Geavanceerde systeemstellingen’ in 
‘Instellingen > Systeem > Info’ kunt u in het tabblad 
‘Geavanceerd’ knop ‘Instellingen’ kunt u bij het 
onderdeel ‘Prestaties’ de visuele effecten in één keer 
zo instellen dat ze minder beslag leggen op uw 
Windows systeem.



In dit venster kan de stijl en de omvang van de 
muisaanwijzer worden ingesteld.  

Vooral bij het geven van presentaties is het 
belangrijk dat de cursor goed zichtbaar is. Een 
opvallende kleur en een wat grotere omvang is dan 
wel heel prettig voor de toehoorders en kijkers.



Het is soms niet zo gemakkelijk de tekstcursor 
in een grote tekst terug te vinden.

Met een actieve ‘Tekstcursorindicator’ krijgt de 
tekstcursor aan boven- en onderzijde een 
felgekleurd bolletje.

Ook de kleur en grootte kunt u hier instellen.



Het vergrootglas kunt u inschakelen om de 
inhoud van een venster beter te kunnen 
bekijken. Met de Wintoets in combinatie 
met het plus-teken of de esc-toets kunt het 
vergrootglas in- of uitschakelen.

Ook het zoomniveau laat zich hier instellen.

U kunt de optie ‘Bekijken’ gebruiken om het 
gebruik van het volledige scherm uit te 
schakelen. Met enig experimenteren vindt u 
de voor beste instelling.



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



De ‘Verteller’ is een schermlezer die de tekst van een beeld omzet in spraak. Er zijn zoveel instellingen 
mogelijk dat u de tijd moet nemen om met alle instellingen vertrouwd te raken. Hieronder slechts een paar 
keuzes. 



Bij ‘Spraak’ is het mogelijk gesproken tekst om te 
zetten in geschreven tekst. Na enig 
experimenteren is deze tekst dan ook 
ingesproken. Punten, komma’s en nieuwe regels 
kunt u ook inspreken. Leuk om uit te proberen.

Spraakherkenning werkt In de Nederlandse 
versie van Windows nog niet.

Wilt u spraakherkenning proberen dan moet u 
de taal omzetten in Engels en dan de 
spraakherkenning in het Engels uitproberen.



Als u moeite heeft met het tegelijk intoetsen 
van combinaties met Shift-, Ctrl-, Alt- of 
Wintoets kunt u de optie ‘Plaktoetsen’ 
inschakelen. U kunt de toetsen dan na elkaar 
intoetsen.



Windows-beveiliging was voorheen 
een beveiliging tegen virussen, 
spyware en andere ongewenste 
software. Het is geworden tot een 
volledig beveiligingspakket. 

U opent het pakket met de knop
‘Windows-beveiliging’. 



U ziet hier een aantal beveiligingsgebieden.

Met de knop ‘Windows-beveiliging’ openen krijgt u 
een scherm met alle 8 gebieden:



Bij ‘App- en browserbeheer’ ziet u een uitroepteken. Dat houdt in dat deze keuze extra aandacht verdient..

Indien u alternatieve 
beveiligingssoftware installeert 
zal de Windows-beveiliging 
automatisch worden 
uitgeschakeld en is niet meer 
toegankelijk.

De virus- , spyware- en 
malawaredefinities worden 
dagelijks automatisch tijdens 
de geplande 
onderhoudswerkzaamheden 
bijgewerkt.



Bij ‘App- en browser beheer 
kunt u de realtime
bescherming van Windows
tegen schadelijke software, 
bestanden en website 
instellen. 
Wordt een bestand als
onbetrouwbaar
aangemerkt, dan krijg u van 
Windows een 
waarschuwing.

Hiervoor wordt wel 
informatie met Windows 
uitgewisseld. Toch aanlaten!



Aan een Microsoft account is een reclame-id
gekoppeld. Hierin zijn allerlei persoonlijke gegevens 
omtrent app-gebruik opgeslagen. De in apps 
getoonde advertenties worden hierop afgestemd.
Wilt u hiervan geen gebruik maken, laat de optie dan
uit of schakel hem uit.

De tweede optie zorgt ervoor dat van 
Nederlandstalige websites de Nederlandse versie 
wordt getoond ook al geeft het ip-adres aan dat u in 
het buitenland bent.

Het app-gebruik wordt in de derde optie bijgehouden 
zodat de vermeldingen in het startmenu hier beter op 
aansluiten.



De ‘Activiteitengeschiedenis’ houdt bij welke 
websites, apps en bestanden nog geopend 
zijn bij het afsluiten van .Windows. Na het
opstarten kunt u er zo mee verder.

Wilt u dat niet dan kunt u het vinkje 
wegehalen.



Wanneer u https://account.microsoft.com/privacy bezoekt kunt u de activiteitengeschiedenis beheren.

https://account.microsoft.com/privacy


Na aanmelden komt u in een venster om uw instellingen te beheren:



Bij ‘App-machtigingen’ vindt u een groot aantal 
items waarvoor u een app-machtiging kunt 
instellen:
• Locatie
• Camera
• Microfoon
• Meldingen, enz



Via ‘Windows Update’ kunt u het updateproces 
van Windows en door Microsoft uitgegeven 
software instellen.

Dagelijks wordt er op de achtergrond 
gecontroleerd of er nieuwe updates zijn zodat 
ze kunnen worden geïnstalleerd.

Updates maken dat uw computersysteem 
veiliger, stabieler en sneller wordt. Ook komen
er soms nieuwe functies beschikbaar.

Een computer die geheel up-to-date is zal ook 
veel minder vatbaar zijn voor malware, hacken, 
e.d.


