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Ref : EB210WIND 

Windows 10 (Anniversary Update) 
Kennismaking met de werkomgeving 
 

Doel 

Deze opleidingsvideo is voor iedereen die snel met de nieuwe Windows 10-omgeving van Microsoft wil leren 

werken. Wanneer u nog geen ervaring heeft met een computer of een tablet, zal deze opleiding u stap-voor-stap 

kennis laten maken met de Windows 10-omgeving. Wanneer u al met een eerdere versie van Windows heeft 

gewerkt, zult u snel uw routines terugvinden en nieuwe functionaliteiten leren gebruiken. Deze video is gemaakt 

met de versie Anniversary Update van Windows die sinds september 2016 beschikbaar is. 

 

Doelgroep  Vereist niveau  Verwachte duur 

voor de onmisbare modules 

Iedere gebruiker die zijn snel het 

besturingssysteem wil leren 

gebruiken. 

 

Geen speciale computerkennis is 

vereist, enkel algemene 

vaardigheden met een toetsenbord 

en muis zijn aanbevolen. 

 1 uur 

 

Inhoud van de opleiding 

 Onmisbare modules 

Windows 10 - Kennismaking met de werkomgeving 

 
Vidéo Deze module biedt u een 1 uur durende video. 

 

 Windows 10-omgeving 

 Windows 10 opstarten 

 Veel gebruikte handelingen: klikken, aanwijzen enz. 

 Bureaublad en startmenu 

 Actiecentrum 

 Gebruikerssessie aan-/afmelden 

 Apparaat in slaapstand zetten, afsluiten of vergrendelen 

 Toepassingen 

 Toepassingen weergeven 

 Een toepassing openen 

 Een toepassing afsluiten 

 Een toepassing die niet reageert afsluiten 

 Vensters 

 Beschrijving Windows-venster 

 Venstergrootte wijzigen 

 Een venster verplaatsen 

 Naar geopend venster gaan 

 Vensterindeling wijzigen 

 Vensters organiseren in virtueel bureaublad 

 Een venster afsluiten 

 Windows 10 met een touchscreen 

 Toelichting tabletmodus 

 Touchscreen-functionaliteiten 

 Een toepassing openen 

 Geopend venster weergegeven 
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 Twee vensters naast elkaar weergevene 

 Een Windows-toepassing afsluiten 

 Schermtoetsenbord gebruiken 

 Internetbrowser Microsoft Edge 

 Toelichting Microsoft Edge 

 Internetten 

 Informatie zoeken op internet 

 Een webpagina afdrukken 

 Favorieten websites beheren 

 Startpagina wijzigen 

 Webnotities plaatsen 
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