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Voorwoord
Beste lezers en lezeressen,
Hoe kunt u de computer of laptop naar eigen wens aanpassen? Dit is één van de
meestgestelde vragen onder computergebruikers. In Windows 7 kunt u allerlei
standaardinstellingen van het besturingssysteem zelf wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld
een andere achtergrond voor het bureaublad kiezen. Maar er is meer mogelijk, zoals
het aanpassen van de lettergrootte en pictogrammen.
Veel van dit soort instellingen kunnen aangepast worden om het werken met de
computer te vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van
snelkoppelingen aan het bureaublad en de taakbalk. Ook het toevoegen van een
gebruikersaccount en het maken van een gecomprimeerde map komen in
Computergids Richt uw pc of laptop in (ISBN 978 90 5905 198 0) aan bod.
In dit cahier leert u uw bureaublad aanpassen en het menu Start inrichten.
Veel plezier met dit cahier!
Studio Visual Steps
PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.
Ons e-mailadres is: post@visualsteps.nl

Nieuwsbrief
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor
stap-instructies met schermafbeeldingen.
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid.
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over:
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken;
- speciale aanbiedingen en kortingsacties.
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op
www.visualsteps.nl/gratis
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Hoe werkt u met dit cahier?
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps™-methode. De werkwijze is
eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor
stap direct op uw computer uit. Door de duidelijke instructies en de vele
schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit
te voeren, leert u het snelste werken met de programma’s.
In dit Visual Steps™-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende:
Handelingen
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven:
De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen.
Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord.
De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld een
cd-rom in de computer stoppen. Ook wordt de hand gebruikt bij een
handeling die u al eerder heeft geleerd.
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met
succes dit cahier door te werken.
Hulp
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
De pijl waarschuwt u voor iets.
Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan.
In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over computers en
programma’s.
Extra informatie
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier
door te kunnen werken.
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de programma’s.
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De schermafbeeldingen
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop,
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken.
Met de zwarte lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster
op uw beeldscherm.
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is
afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm.
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel
waarop u moet klikken. De zwarte lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich
bevindt op uw beeldscherm:
Klik op

In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld:
Linksboven in het venster:
Klik op

Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het
cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen
computerbeeldscherm ziet.
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1. Aanpassen van het bureaublad
In Windows 7 kunt u allerlei standaardinstellingen van het besturingssysteem zelf
wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere achtergrond voor het bureaublad
kiezen. Maar er is meer mogelijk.
Windows 7 zit vol met allerlei handigheidjes die het werken met de computer kunnen
versnellen. U kunt bijvoorbeeld snelkoppelingen naar programma’s die u vaak
gebruikt, op uw bureaublad plaatsen. U hoeft dan alleen maar te dubbelklikken op
zo’n pictogram om het programma te starten.
In dit hoofdstuk leert u meer over het aanpassen van het bureaublad.
In dit hoofdstuk leert u:
y
y
y
y

een bureaubladachtergrond instellen;
bureaubladpictogrammen kiezen;
snelkoppelingen maken;
een snelkoppeling naar map of bibliotheek op het bureaublad plaatsen.

Let op!
Afhankelijk van de instellingen op uw computer en uw Windows 7-versie kunnen de
vensters er op uw pc soms anders uitzien dan in de schermafbeeldingen in dit
cahier. Voor de werkwijze en de handelingen die u gaat uitvoeren, maakt dit echter
niets uit.
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1.1 Bureaubladachtergrond instellen
Het bureaublad van Windows 7 is het scherm dat u ziet als u de computer heeft
gestart en, indien nodig, uw wachtwoord voor uw gebruikersaccount heeft getypt. Het
bureaublad wordt ook wel desktop genoemd. U kunt de achtergrond van het
bureaublad wijzigen door zelf een afbeelding of kleur te kiezen. Hiervoor moet u eerst
het Configuratiescherm openen:
Klik op
Klik op

U ziet het
Configuratiescherm:
De onderwerpen zijn
ingedeeld op bij elkaar
behorende onderdelen:
U kunt een onderdeel
instellen door te klikken op
één van de hyperlinks:
Klik op
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HELP! Mijn Configuratiescherm ziet er heel anders uit
Als het Configuratiescherm
er op uw pc uitziet als in
deze afbeelding, heeft u de
pictogramweergave aan
staan.
Klik op
of
Klik op
Nu ziet u het
Configuratiescherm zoals
afgebeeld in dit cahier.
Als u een afbeelding die bij Windows is meegeleverd wilt gebruiken:
Selecteer bij
de optie
Klik op de gewenste
afbeelding
Klik op

Als u een eigen afbeelding wilt gebruiken:
Klik op

Dit cahier bestaat uit delen van hoofdstukken uit de Visual Steps-titel: Richt uw pc of laptop in
(ISBN: 978 90 5905 198 0). ©Visual Steps - www.visualsteps.nl

10
In dit voorbeeld wordt een
afbeelding uit de map
gebruikt:
Selecteer de gewenste
map met afbeeldingen
Klik op

Klik op de gewenste
afbeelding
Klik op

U kunt ook meerdere afbeeldingen selecteren. Deze wisselen elkaar dan af na een
door u ingestelde tijd:
Klik een vinkje
de gewenste
afbeeldingen

bij

Wanneer u alle afbeeldingen
wilt selecteren:
Klik op
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Selecteer bij
de gewenste positie
Selecteer bij
de gewenste tijd
Als u geen willekeurige
volgorde van afwisselen wilt:
Klik het vinkje
bij

weg

Klik op

Als u liever geen afbeelding, maar een bepaalde kleur op uw bureaublad wilt laten
tonen:
Selecteer bij
de optie
Klik op de gewenste
kleur
Klik op

Sluit alle vensters

1

U ziet de gekozen afbeelding(en) of kleur op uw bureaublad.
Als u heeft gekozen voor meerdere afbeeldingen, kunt u wanneer u een afbeelding
voorbij ziet komen die u even niet wilt zien, rechtsklikken op het bureaublad.
Vervolgens klikt u op

.
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1.2 Bureaubladpictogrammen kiezen

Op het bureaublad staat standaard een aantal pictogrammen, zoals
.
U kunt kiezen welke bureaubladpictogrammen u wilt tonen op het bureaublad:
Rechtsklik op een leeg
deel van het
bureaublad
Klik op

Klik op

U ziet het venster Instellingen
voor bureaubladpictogrammen:
Klik een vinkje
bij
de pictogrammen die
u wilt laten weergeven
Klik op

Sluit het venster

1

De door u geselecteerde pictogrammen staan op het bureaublad.
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1.3 Snelkoppelingen maken
Als u een bepaald programma regelmatig gebruikt, is het handig om hiervoor een
snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen. Met een snelkoppeling kunt u het
programma snel starten.
U gaat als voorbeeld een snelkoppeling naar het programma WordPad maken.
WordPad vindt u in de map Bureau-accessoires:

Klik op
Klik op

Klik op

U ziet het programma
WordPad.
Rechtsklik op

Om de snelkoppeling te maken:
Klik op
Een submenu verschijnt:
Klik op
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Klik op een leeg deel
van uw bureaublad
Het menu Start verdwijnt en
de snelkoppeling naar
WordPad staat nu ergens op
het bureaublad:
De snelkoppeling heeft de
vorm van een pictogram

.

Het kleine pijltje
linksonder in het pictogram
geeft aan dat dit een
snelkoppeling is:
Andere programma’s die u vaak gebruikt, kunt u op dezelfde manier aan uw
bureaublad toevoegen. Door te dubbelklikken op het pictogram van de snelkoppeling
kunt u het programma dan direct starten.

1.4 Snelkoppeling naar map of bibliotheek op het
bureaublad plaatsen
Het is ook mogelijk van een bepaalde map of bibliotheek een snelkoppeling te
maken. Zo kunt u de betreffende map of bibliotheek snel openen vanaf het
bureaublad. U maakt als volgt een snelkoppeling:
Op de taakbalk:

Klik op
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De mappenlijst links in het
venster toont alle mappen en
bibliotheken:
Rechtsklik op de map/
bibliotheek
Klik op
Klik op

De snelkoppeling verschijnt op het bureaublad.
Sluit het venster

1
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2. Menu Start en de taakbalk
inrichten
Het menu Start is de toegang tot de programma’s en mappen op uw computer.
U opent het menu Start met de Startknop
. Programma’s die u vaak gebruikt,
kunt u vastmaken aan het menu Start. Zo kunt u het programma snel terugvinden en
openen.
In dit hoofdstuk leert u meer over het aanpassen van het menu Start.
In dit hoofdstuk leert u:
y
y
y
y
y
y

een programma vastmaken aan het menu Start;
programmapictogrammen verwijderen uit het menu Start;
snelkoppelingen voor veelgebruikte programma’s aanpassen;
onlangs geopende bestanden of programma’s verwijderen uit het menu Start;
zoeken naar programma’s vanuit het menu Start;
de accountafbeelding wijzigen.

Let op!
Afhankelijk van de instellingen op uw computer en uw Windows 7-versie kunnen de
vensters er op uw pc soms anders uitzien dan in de schermafbeeldingen in dit
cahier. Voor de werkwijze en de handelingen die u gaat uitvoeren, maakt dit echter
niets uit.
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2.1 Programma vastmaken aan menu Start
Veelgebruikte programma’s kunt u aan het menu Start vastmaken. Zo hoeft u niet
steeds te zoeken in de volledige programmalijst. U gaat dit even proberen met het
programma WordPad:

Klik op
Klik op

Klik op

U ziet het programma
WordPad:
Rechtsklik op

U ziet dit menu:
Klik op
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Boven in het menu Start is nu een dunne horizontale lijn geplaatst. De programma’s
boven deze lijn zijn aan het menu Start vastgemaakt en worden altijd getoond.

Klik op
Hier ziet u de horizontale lijn:

wordt nu
standaard getoond:
De programma’s onder de lijn
wisselen. Hier worden de
programma’s getoond die u
recent heeft geopend.

U kunt een programma ook weer losmaken van het menu Start:
Rechtsklik op

Klik op

WordPad staat niet meer boven de horizontale lijn in het menu Start.
Op deze manier kunt u zelf uw favoriete programma’s aan het menu Start toevoegen.

Let op!
Bij het instellen van programma’s worden ze soms (ongewenst) boven in het menu
Start geplaatst. U kunt deze programma’s dan op dezelfde wijze losmaken.
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2.2 Programmapictogram verwijderen uit menu Start
U kunt een programmapictogram verwijderen uit het menu Start. Het pictogram wordt
hiermee niet uit de lijst Alle programma’s verwijderd en het programma zelf wordt niet
van de computer verwijderd. U verwijdert een programmapictogram als volgt uit het
menu Start:

Klik op
Rechtsklik op het
programmapictogram,
bijvoorbeeld

Klik op

Het programmapictogram is verwijderd uit het menu Start.

2.3 Aantal snelkoppelingen voor veelgebruikte
programma’s aanpassen
In het menu Start worden snelkoppelingen weergegeven voor de programma’s die u
vaak gebruikt. U kunt het aantal weergegeven snelkoppelingen aanpassen. Dat doet
u als volgt:

Rechtsklik op
Klik op
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Het venster Eigenschappen van Taakbalk en menu Start verschijnt:
Klik, indien nodig, op
tabblad
Klik op

Typ bij
het gewenste aantal
programma’s
Klik op

In het venster Eigenschappen van Taakbalk en menu Start:
Klik op
Sluit het venster

1

In dit venster kunt u ook de onlangs geopende bestanden en programma’s in het
menu Start en de taakbalk aanpassen. In de volgende paragraaf leest u hoe u dit
doet.
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2.4 Onlangs geopende bestanden of programma’s
verwijderen uit menu Start
Onlangs geopende bestanden en programma’s worden weergegeven in het menu
Start. Als u de aanwijzer op het desbetreffende programma plaatst, ziet u de onlangs
geopende items. Wanneer u deze onlangs geopende bestanden en programma’s
niet wilt laten weergeven in het menu Start, doet u het volgende:

Rechtsklik op
Klik op

Om de onlangs geopende
programma’s niet weer te
geven:
Klik het vinkje
bij

weg

Om de onlangs geopende
bestanden niet weer te
geven:
Klik het vinkje
bij

weg

Klik op

De onlangs geopende bestanden en programma’s worden niet meer weergegeven in
het menu Start. Als u de onlangs geopende bestanden en programma’s wilt laten
weergeven, klikt u een vinkje

bij de twee opties bij

.

Sluit het venster Eigenschappen van Taakbalk en menu Start

1
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2.5 Zoeken naar programma’s vanuit menu Start
U kunt mogelijk niet alle programma’s die u wilt gebruiken op het bureaublad of
boven in het menu Start plaatsen. Het wordt dan wellicht een ongeordend geheel.
Een handige optie is dan het zoeken naar programma’s vanuit het menu Start.

Klik op
Typ (een deel van) de
naam van het
programma
De gevonden programma’s
worden direct getoond:
Klik op het
programma
Het programma of bestand wordt geopend. Op deze manier kunt u ook naar
bestanden zoeken. Het zoekvak doorzoekt alle mappen in uw Persoonlijke map. Dit
is een map waarin een aantal submappen zijn opgeslagen met uw bestanden,
waaronder de map Mijn documenten en Mijn afbeeldingen. Deze map heeft de naam
van uw Windows-gebruikersaccount.
Verder wordt gezocht in uw e-mailberichten, opgeslagen chatberichten, afspraken en
contactpersonen.
1

Sluit, indien nodig, alle vensters

2.6 Accountafbeelding wijzigen
Rechtsboven in het menu Start ziet u een kleine afbeelding. Deze afbeelding is
gekoppeld aan uw gebruikersaccount. U wijzigt als volgt de accountafbeelding:
Open het Configuratiescherm

2

Klik op
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Klik bij
op

Klik op de gewenste
afbeelding
Klik op

De nieuwe afbeelding is toegevoegd. Als u een eigen afbeelding wilt gebruiken:
Klik op

In dit voorbeeld wordt een
afbeelding uit de map
gebruikt:
Klik op de gewenste
afbeelding
Klik op

De geselecteerde afbeelding is toegevoegd.
Sluit het Configuratiescherm

1
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Tip
Richt uw pc of laptop in
Hoe kunt u de computer of laptop naar eigen wens aanpassen? Dit is één van de
meestgestelde vragen onder computergebruikers. In Windows 7 kunt u allerlei
standaardinstellingen van het besturingssysteem zelf wijzigen. Zo kunt u
bijvoorbeeld een andere achtergrond voor het bureaublad kiezen. Maar er is meer
mogelijk, zoals het aanpassen van de lettergrootte en pictogrammen.
Veel van dit soort instellingen kunnen aangepast worden om het werken met de
computer te vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van
snelkoppelingen aan het bureaublad en de taakbalk. Ook het toevoegen van een
gebruikersaccount en het maken van een gecomprimeerde map komen in dit
handige boek aan bod.
Ga snel aan de slag en richt uw pc of laptop in zoals u dat wilt!
Richt uw pc of laptop in
ISBN: 978 90 5905 198 0
Uitvoering: Paperback, full colour
Aantal pagina’s: 120
Prijs: € 9,95
Website bij het boek: www.visualsteps.nl/richtuwpcin

Een greep uit de onderwerpen:
y bureaublad aanpassen
y menu Start en taakbalk inrichten
y snelkoppelingen maken
y standaardprogramma’s instellen
y gebruikersaccount maken
y weergave mapvenster aanpassen
Geschikt voor: Windows 7
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Hoe doe ik dat ook alweer?
1
In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes:
In deze bijlage zoek je aan de hand van het cijfer op hoe je een handeling uitvoert.
1

Venster sluiten
z Klik op

2

Configuratiescherm openen
z Klik op
z Klik op
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