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SOFTWARE UPDATES

Een perfect stuk software bestaat niet. Fabrikanten 
doen er alles aan om hun software veilig te maken/
houden. Middels updates worden veiligheidslekken 
gedicht.

Zorg ervoor dat u software gebruikt, die nog up to
date is en nog onderhouden wordt door fabrikant. 
Deze worden d.m.v. updates actueel gehouden.

Zorg voor actuele versies van uw software



SOFTWARE UPDATES

Afgelopen vrijdag heb ik u allen een mail 

gestuurd, met daarin de beschrijving hoe 

je Windows 10 up-to-date kunt krijgen. 

Wie heeft dit nog niet kunnen uitvoeren?

Willen diegenen die de update al wel 

hebben uitgevoerd, de overige leden 

helpen de update alsnog uit te voeren.



UPDATE WINDOWS 10

Zien welke Windows 10-versie je hebt!

Je controleert als volgt welke versie van Windows 10 op 

je pc is geïnstalleerd:

Selecteer de Startknop met de Li-muisknop en daarna 

Instellingen 

In Instellingen selecteer je bovenaan Systeem .  

Scroll naar onderen > Info

Onder het kopje Windows Specificaties staat de versie.



UPDATE WINDOWS 10

Selecteer de Startknop met de Li-muisknop en daarna 

Instellingen 

In Instellingen selecteer je onderaan het laatste icoontje.

“Bijwerken en beveiliging”

en dan laten zoeken 

naar updates



UPDATE WINDOWS 10

Wanneer de update aangegeven staat "2019-12 

Cummulatieve update voor Windows 10 Version 1909“ 

kiest u hiervoor.

Laat dan de pc/ laptop aanstaan, net zo lang tot dat de 

update echt klaar is en de versie 1909 zichtbaar is 

in Instellingen selecteer je Systeem . Scroll naar onderen 

> Info

Herhaal als laatste een paar keer de stap ‘Naar updates 

zoeken.” tot dat u het volgende ziet !!!!



OVERIGE UPDATE’S

Ook voor andere programma's geldt dat je altijd de 

laatste updates moet downloaden/installeren.

Voorbeelden hiervan zijn;

Ccleaner

Java

Adobe reader

Kijk bij elk programma in de menubalk. Ergens zal staan;

“Controleren op updates”. 

Voer deze dan uit, zodat u de meest actuele versie van 

dat programma gebruikt.



OVERIGE UPDATE’S

Controle op ontbrekende veilgheids updates

Door het programma Belarc te laten draaien, krijgt u een 

analyse van uw apparaat.

Zoek via uw browser (Google) naar Belarc

En selecteer het eerste resultaat



OVERIGE UPDATE’S

Klik dan op de knop om het programma te downloaden

Daarna volgt een invulveld, waarin u uw e-mail adres en 

voornaam dient in te geven.

En klik daarna op de knop



OVERIGE UPDATE’S

Om aan te geven, dat u geen robot bent, vinkt u dat aan 

en klikt nogmaals op 



OVERIGE UPDATE’S

Daarna wordt het programma gedownload op uw 

computer en staat deze links onderaan op se taakbalk

Dubbelklik hierop en de volgende veiligheids

waarschuwing volgt.



OVERIGE UPDATE’S
Wanneer u downloads, niet 

vertrouwd klikt u onderaan 

op Niet Uitvoeren.

In het geval van Belarc

willen we dat wel. 

Klik dan op meer 

informatie 

en er verschijnt een knop 

“Toch uitvoeren”



OVERIGE UPDATE’S

Daarna zal het programma Belarc zich installeren

Daarna klikt u op



OVERIGE UPDATE’S

U doorloopt daarna nog een paar vensters



OVERIGE UPDATE’S

U doorloopt daarna nog een paar vensters



OVERIGE UPDATE’S

U doorloopt daarna nog een paar vensters.

Waarna het programma een analyse/profiel van uw 

pc/laptop maakt.

Dit gaat stapsgewijs van 54, naar 72,  naar 96 en dan 

naar 100%



OVERIGE UPDATE’S

Als de analyse klaar is, verschijnt het rapport, waarmee u 

inzicht heeft op zowel hard- als software zaken van uw 

pc/laptop.

Voor ons in  dit geval belangrijk of er missende security 

updates zijn. Dat staat rechts bovenaan, aangeduid met 

een groen vinkje

Of een rood kruis, 

ten teken dat er nog 

e.e.a. aan updates ontbreekt



OVERIGE UPDATE’S

Wanneer er een rood kruis staat, 

ten teken dat er nog e.e.a. aan 

updates ontbreekt, 

klikt u er op en er verschijnt een 

opgave aan ontbrekende veiligheids update’s



OVERIGE UPDATE’S

Zorg er dan voor dat ook deze ge-update worden



OVERIGE UPDATE’S

Als de analyse klaar is, verschijnt het rapport, waarmee u 

inzicht heeft op zowel hard- als software zaken van uw 

pc/laptop.

Voor ons in  dit geval belangrijk of er geen missende 

security updates zijn. Dat aangeduid met een groen vinkje

Of een rood kruis, 

ten teken dat er nog 

e.e.a. aan updates ontbreekt



OVERIGE UPDATE’S

Wanneer er een rood kruis staat, 

ten teken dat er nog e.e.a. aan 

updates ontbreekt, 

klikt u er op en er verschijnt een 

opgave aan ontbrekende veiligheids update’s



OVERIGE UPDATE’S

De ontbrekende veiligheids update’s dient u te 

installeren.

Wanneer u dat gedaan heeft en het programma 

Belarc weer laat analysren, zult u zien dat ook dat 

onderdeel weer veilig is.



OVERIGE UPDATE’S

Ook uw browser dient up to date te zijn.

Dit controleert u bij instellingen in uw browser

Voor Google Chrome (de meest gebruikte) klikt u op de 3 

puntjes (is instellingen)  rechts bovenaan uw browser.

Kies dan Help en

vervolgens over 

Google Chrome.

Hier staat of u de meest actuele versie heeft of dat u 

deze moet downloaden


