
Windows 10 tips     22-1-2020 

 

www.bijhans.info 

 

14 januari 2020 is ondersteuning Windows 7 gestopt 

Gratis upgrade is nog mogelijk 

Media creation tool downloaden: 

https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 

Win 10 licentie staat bij Microsoft 

Opnieuw Windows installeren kan ook met Win 7 licentie 

https://www.schoonepc.nl/brief/schoonepc_nieuwsbrief_93.pdf 
 

Browser lijst gevonden adressen: gebruik Shift. 
 

Half jaarlijkse update: 

 Wacht tot hij komt 

 Controleer Herstelpunt instellingen  Herstelpunt terug zetten 

 SysteemHerstel    Terug naar fabrieksinstellingen 

 Controleer Privacy 
 

Zoekvak: Rechtsklik op taakbalk, zoeken 
 

Beeld Pictogrammen  Rechtsklik Bureaublad, Beeld 
 

Bureaublad kleur  Rechtsklik Bureaublad, Aan persoonlijke voorkeur aanpassen 

 

Tablet modus   

 

Lint uitvouwen  ^ 

 

Achtergrondkleur:  (vanaf Windows 10 versie 1903) 

 Rechtsklik op Bureaublad 

 Aan persoonlijke voorkeur aanpassen 

 Kleuren 

 Kies uw kleur 
 

Verkenner aanpassen: 

 Openen in: 

o Klik Bestand 

o Map en zoekopties 

o Verkenner openen in: Deze PC 

o Mappen 3 x aanwezig? Nee, symbolic link. 

 Groeperen: Beeld Groeperen op, geen 

 

Kopiëren, knippen, plakken, slepen binnen de partitie !!!!!! 

 

Lijst bestanden Sorteren: Verkenner / Mail:  Klik op het woord bv Naam of Datum 

 

Taakbalk plaats veranderen: 

 klik in taakbalk en versleep 

 Hoogte balk 

 Rechtsklik op taakbalk, kies taakbalk-instellingen, Locatie van taakbalk op het scherm 

 

Snelkoppeling maken: 

 www.bijhans.info 

 Afsluiten: shutdown /s /f /t 00 



Prullenbak eigenschappen, grootte 
 

Muis vorm, kleur en snelheid instellen 

 

Gebruiker toevoegen: 

 Instellingen 

 Accounts 

 Gezin en andere gebruikers 

 Iemand anders toevoegen 

 Ik beschik niet over ……….. 

 Gebruiker zonder Microsoft account toevoegen 

 Gebruikersnaam 

 Wachtwoord !!!! 

 

Account Lokaal / Microsoft  Wachtwoord niet noodzakelijk 

 

RechterMuis WindowsToets: 

 Uitvoeren  Winver 

 Schijfbeheer  Fysieke schijven, partitie verkleinen, stationsletter wijzigen, schijfopruiming 

 Apparaat beheer stuurprogramma’s / updaten 

 Systeem  Processor, intern geheugen 

 Apps en onderdelen Programma verwijderen 

 Energie  gedrag uitknop, slaap- sluimerstand, extra energie instellingen 

  

Taakbeheer: 

 Processen indicatie processor- / schijf-belasting 

 Prestaties 

 Opstarten uitschakelen overbodige programma’s 

 

Live tegels uitschakelen 

 

Standaard intikken in Zoeken 

 Muziek 

 Video 

 Browser 

 Op bestandstype 

 

Temp mappen leeg maken: (helpt som bij installatie problemen) 

C:\Gebruikers\Hans\AppData\Local\Temp %temp% 

C:\Windows\Temp 

 

Diskpart: 

 Powershell 

 List disk 

 Select disk n 

 Clean 

 Create partition primary 

 Select partition 1 

 Active 

 Format fs=ntfs quick 

 

Backup 

 Foto’s 

 Data 

 Externe disk niet permanent aansluiten Ransomeware 


