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Wat mag u verwachten: 
 
• Hoe is een harddisk ingericht? 
• Hoe wordt Windows verkenner gestart? 
• Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de 

Verkenner? 
• Wat zijn bestanden, mappen en bibliotheken? 
• Mappen maken, verplaatsen, kopiëren en verwijderen 
• Werken met het lint 
• De weergaveopties van de verkenner 
 



Inrichting van de harddisk 



Het beheer van de harde schijf met schijfbeheer in het configuratiescherm 
 
 



Inhoud onderdelen harddisk 
1. Recover(y) of system: bestanden nodig voor het herstel van de 

fabrieksinstellingen. 
2. C-drive: o.a. besturingssysteem Windows en programma’s 
3. D-drive: gebruikersbestanden 



De eerste Verkenner versie 1 uit 1985 



Start verkenner 

 
Links onderin de taakbalk vinden we standaard het opstarticoon voor de 

verkenner. Een enkele klik levert het beeld op zoals dat op de volgende dia te 

zien is: 

Soms is het opstarticoon te vinden op het bureaublad, dan moet er 

dubbelgeklikt worden. 



Onderdelen van de Verkenner: 

menubalk lint 

navigatievenster inhoudsvenster 

adresregel zoeken 



In het lint vinden we de meeste commando’s van de verkenner terug. Zoals 
bijvoorbeeld kopiëren, knippen, plakken, deleten, nieuw, etc. 



Navigatievenster 
 

Het navigatievenster toont de op de computer aanwezige mappen. Een map 

is een op de harddisk of bij OneDrive aanwezige verzamelplaats voor 

bestanden. De onderdelen in het navigatievenster van mijn laptop zijn 

hieronder weergegeven: 

 

 



C;-drive 
Door de gebruiker aangemaakte mappen. Een map kan worden 

aangemaakt door  in “Start” te klikken op nieuwe map: 

 

 

 

 

 

 
Vervolgens geef je het bestand een nieuwe naam. 

 

Snelle toegang 
Onder snelle toegang vinden we mappen die veel worden gebruikt. Op de 

C:-disk aanwezige mappen kunnen daarvoor in de snelle toegang worden 

weergegeven. Let op: snelle toegang is een verwijzing naar mappen. 

 

Een map kan vanuit het inhoudsvenster naar het icoon snelle toegang in het 

navigatievenster worden gesleept. 

 



OneDrive 
 

Deze mappen staan op de server van Microsoft. Je kunt deze mappen 

aanmaken/benaderen nadat je bent ingelogd bij Microsoft. Inloggen kan via een 

internetbrowser: 

 

https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/  Dat levert onderstaand venster op: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eenmaal ingelogd kan je mappen/bestanden in de Verkenner kopiëren naar 

OneDrive. 

Een lokaal account op je laptop staat geen toegang tot OneDrive toe. 

 

https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/
https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/
https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/
https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/


MijnPC 
Standaard mappen in Windows. Veel programma’s slaan bestanden automatisch in 

deze mappen op. Ook downloads komen hier standaard terecht. 

De mappen kunnen niet worden gewist. 

 

Bibliotheken 
In het navigatievenster vinden we ook nog een sub Bibliotheken. In deze bibliotheken 

zijn deels dezelfde mappen te vinden als in Snelle toegang. Ook hier geldt dat er 

verwijzingen zijn opgenomen naar mappen die in de C;-drive staan. We kunnen dus 

mappen uit de bibliotheek verwijderen, maar dan blijven ze op de laptop aanwezig. 

 

Netwerk 
Onder netwerk staan de in een netwerk aanwezige computers/laptops. Je kunt als er 

binnen een netwerk mappen gedeeld worden toegang krijgen tot mappen op de hier 

vermelde computers/laptops. 

 

Door één keer op een naam van een map in het navigatievenster te klikken wordt de 

inhoud van de map weergegeven in het inhoudsvenster. In het inhoudsvenster kan ook 

op de naam van een map geklikt worden, maar een map opent zich pas na twee 

klikken. 



Inhoudsvenster 
 
Hier wordt de inhoud van de in het navigatievenster aangeklikte 

mappen weergegeven.  

Als in het inhoudsvenster een map wordt weergegeven wordt de 

inhoud zichtbaar na twee klikken met de linkermuisknop. 

 



Bestanden/mappen selecteren, kopiëren, verwijderen en verplaatsen. 

 
Bestanden /mappen selecteren we in het inhoudsvenster. Dit gaat het eenvoudigst als je de 
weergave pictogrammen vervangt door die van details. Dit is mogelijk in het tabblad beeld: 
 
Pictogramweergave: 
 
 

Detailweergave: 
 



Selectie 

 

Mappen kunnen ook in het navigatievenster worden geselecteerd. Wij kiezen voor 

selecteren in het inhoudsvenster. Door aanklikken met de linker muisknop en 

ingedrukt houden van de ctrl-toets kunnen we meerdere mappen en/of bestanden 

selecteren. Een totale lijst met de linkermuisknop en de shift-toets. 

 



Selectievakjes inschakelen via de opties van de Verkenner. 
 
Klik op het tabblad Beeld. 
Rechts in het lint staat Weergeven/verbergen.. 
Zet een vinkje voor Selectievakje voor items. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt nu door aanvinken de mappen/bestanden selecteren. 

 
 



Kopiëren en verplaatsen 

 
Na de selectie kunnen we de mappen/bestanden door slepen met de rechtermuisknop 

ingedrukt verplaatsen/kopiëren naar een andere map in het navigatievenster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een andere manier is gebruikmaking van ctrl-C voor kopiëren en ctrl-X 

voor verplaatsen. 

Een derde manier is het rechts aanklikken van de selectie en kiezen 

voor kopiëren of verplaatsen. 

 

We gaan daarna naar de map waarnaartoe gekopieerd/verplaatst moet 

worden. Dit doen we door de map in het navigatievenster aan te klikken 

met de linkermuisknop. Na een klik op het inhoudsveld is de inhoud van 

de map in het inhoudsvenster te zien (kan natuurlijk ook leeg zijn). 

Vervolgens klikken we ctrl-V en we zien de selectie in het 

inhoudsvenster verschijnen. Ook dit kan met een rechtermuisklik en dan 

kiezen voor plakken. 

 
Delete 

We kunnen in het inhoudsvenster mappen na selectie wissen door gewoon de 

Delete-knop op het toetsenbord in te drukken.  



Geselecteerde bestanden laten zich ook verwijderen door in het lint “start” op het 

rode kruis te klikken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het lint onder “start” zien we diverse knoppen om taken uit te voeren. Naast 

verwijderen zien we ook knoppen voor “naam wijzigen”, maar een verdere blik levert 

ook de al besproken functies van de verkenner op. 

 

Het loont de moeite om de verschillende mogelijkheden van het lint via “trial and 

error” te bekijken. Vrijwel alle taken die je kunt bedenken zijn te vinden in de 

Verkenner. 


