Windows 10 lijkt erg op eerdere Windows-versies. Maar links en rechts duiken wel wat
verschillen op. Zo wordt er standaard meer informatie over u en uw apparaat
doorgegeven aan andere programma's en Microsoft. Pas het systeem daarom aan uw
wensen aan.

Privacy
Windows 10 bevat veel privacy-instellingen. Denk aan instellingen voor het tonen van
gepersonaliseerde advertenties en het doorsturen van locatiegegevens. Een aantal
privacygevoelige informatie wordt standaard gedeeld met bijvoorbeeld Microsoft. Maar niet
iedereen vindt dat prettig. Met de volgende aanpassingen zorgt u dat uw gegevens niet
zomaar worden doorgestuurd naar Microsoft en andere partijen.











Klik op Starten > Instellingen > Privacy.
Zet gerust alle opties uit op het tabblad 'Algemeen'. Alleen de tweede optie
('SmartScreen-filter inschakelen') kunt u aan laten staan. Hierdoor wordt uw pc
veiliger omdat dit filter waarschuwt als gedownloade bestanden en programma's
onbetrouwbaar blijken. Voor een goede werking van dit filter wordt er echter wel
informatie met Microsoft uitgewisseld. Vindt u dat niet prettig zet het dan toch uit.
Klik daarna op de link Mijn Microsoft-reclame en andere persoonlijke gegevens
beheren.
o Uw internetprogramma wordt geopend met de pagina 'Onze advertenties'. Zet
de knop op 'Uit' in het blok 'Gepersonaliseerde advertenties in deze browser'.
o Zorg dat in het blok 'Gepersonaliseerde advertenties wanneer ik mijn Microsoftaccount gebruik' de knop ook op 'Uit' staat. Het kan zijn dat u hiervoor eerst
moet inloggen met uw Microsoft-account. Hebt u zo'n account niet dan is deze
optie voor u niet relevant.
Sluit uw internetprogramma en keer terug naar de privacy-instellingen.
De menu-items 'Locatie', 'Camera', 'Microfoon', 'Accountgegevens', 'Contactpersonen',
'Agenda', 'Berichten', en 'Radio's', bevatten opties die zorgen dat een aantal
standaardprogramma's goed kunnen werken. Zoals de app Agenda. Maakt u geen
gebruik van de standaardprogramma's dan kunt u gerust deze opties op 'Uit' zetten. Op
elk van de menu-items staan de programma's die gebruikmaken van de bewuste optie.
Indien u dat wilt kunt u hier per programma (Microsoft spreekt van apps) toestemming
verlenen of intrekken. Apps die u later installeert vragen indien nodig tijdens de
installatie om toestemming voor het gebruik van bijvoorbeeld de camera of
contactpersonen. Bij deze zelf geïnstalleerde apps vindt u de privacy-instellingen soms
niet terug in de Windows-privacy-instellingen maar in de app zelf.
Klik op het menu-item Spraak, handschrift en typen > Stoppen met leren kennen >
Uitschakelen.
Klik op het menu-item Overige apparaten en zet daarna de optie 'Synchroniseren met
apparaten' uit.
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Klik op het menu-item Feedback en diagnose en zet daar via het uitklapmenu de
bovenste optie op Nooit.
Klik nu in het Instellingen-venster helemaal linksboven op het pijltje naar links om
terug te keren naar het Instellingen-overzicht.
Wat nu volgt is alleen relevant als u een verbinding maakt met internet via wifi. Klik
op Netwerk en internet.
Klik links op het menu-item Wi-Fi > Wi-Fi-instellingen beheren (het kan zijn dat u
naar beneden moet scrollen om de optie te zien).
Zet hier de volgende twee opties uit: 'Verbinden met voorgestelde open hotspots', en
'Verbinding maken met netwerken die worden gedeeld door mijn contactpersonen'.
Sluit nu de instellingen door te klikken op het kruisje rechtsboven.

Standaardapps
Windows 10 kent zogeheten standaardprogramma's. Een bepaald bestand wordt dan altijd
geopend in zo'n programma. Bijvoorbeeld uw tekstdocumenten worden altijd geopend in
Word. Of als u op een weblink klikt in een e-mail, dan wordt uw
standaardinternetprogramma geopend. Wilt u een ander standaardprogramma, dan kan dat.
Natuurlijk hebt u alleen de keuze uit software die geïnstalleerd is. Is het internetprogramma
Edge bij u de standaard maar gebruikt u liever Google Chrome of Internet Explorer, dan kunt
u dit als standaardprogramma instellen. U regelt het als volgt:





Klik op Starten (linksonder in beeld).
Klik op Instellingen > Systeem.
Klik links op Standaardapps.
Nu opent een overzicht van apps die standaard gebruikt worden. Bij 'E-mail' ziet u uw
eigen programma staan, bijvoorbeeld Windows Live Mail. Klopt dit niet, dan past u
het hier aan.

Het Startmenu: grootte aanpassen
Het vernieuwde Startmenu is reuzehandig. Het biedt snel toegang tot programma's en
instellingen. Dit Startmenu is volledig naar eigen wens in te richten. De grootte van het
Startmenu kunt u zelf instellen.




Open het Startmenu door te klikken op de knop Starten.
Beweeg met de muis naar de rand van de bovenkant van het menu. De muisaanwijzer
verandert in twee pijltjes.
Klik en houd de muisknop ingedrukt terwijl u de muis naar boven beweegt. Laat de
muisknop los zodra het venster groot genoeg is.

Tip: deze stappen kunt u ook uitvoeren met de rechterkant van het menu.

Het Startmenu: linkerkant aanpassen
Aan de linkerkant van het Startmenu staan verschillende knoppen. Zoals 'Alle apps',
'Aan/uit', 'Instellingen', en 'Verkenner'. Hier kunt u nog wat opties aan toevoegen.
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Klik op Starten > Instellingen > Persoonlijke instellingen.
Klik op het tabblad Start.
U ziet nu een aantal opties. We lichten ze kort toe:
o Meest gebruikte apps weergeven
Zet deze optie aan als u de programma's die u het vaakst gebruikt, links in het
Startmenu terug wilt zien.
o Recentelijk toegevoegde apps weergeven
Programma's die u nieuw geïnstalleerd hebt, ziet u terug in het Startmenu als
deze optie aanstaat.
o Start op volledig scherm weergeven
Staat deze optie aan dan ziet u nadat u op de knop 'Starten' klikt, een
beeldvullend Startmenu.
o Recentelijk geopende items in Jump Lists in Start of op de taakbalk weergeven
Deze optie kunt u het beste aan laten staan.
Klik op de link Kiezen welke mappen in Start worden weergegeven.
Een lijst met verschillende opties opent. Bovenaan staan 'Verkenner' en 'Instellingen'.
Deze wilt u zeker terug blijven zien in het Startmenu. Laat ze daarom aanstaan.
Daaronder ziet u onder meer de mappen 'Documenten' en 'Downloads'. Wilt u één van
deze mappen terugzien in het Startmenu, zet deze opties dan aan.
Klik tot slot op het kruisje rechtsboven om de instellingen te sluiten.

Het Startmenu: rechterkant aanpassen
Aan de rechterkant van het Startmenu staan tegels. Dit zijn knoppen naar verschillende
onderdelen, bijvoorbeeld apps. Het bijzondere aan tegels is dat ze ook actuele informatie van
de app kunnen laten zien. Een weerapp toont bijvoorbeeld de actuele temperatuur. U bepaalt
welke tegels er in het Startmenu staan en hoe ze eruitzien.
Een tegel toevoegen




Klik op Starten > Alle apps.
Scrol naar de app die u wilt vastmaken aan het Startmenu en klik met de
rechtermuisknop op de app.
Klik op Aan Start vastmaken.

Een tegel verplaatsen
Een nieuwe tegel wordt automatisch onder aan het Startmenu toegevoegd. U kunt de tegels
echter verplaatsen.




Klik op een tegel en houd de muisknop ingedrukt.
Versleep de tegel naar de gewenste plek.
Laat de muisknop los, zodra de tegel op de juiste plek staat.

Een tegel aanpassen
De grootte van een tegel is ook aan te passen.



Klik met de rechtermuisknop op een tegel.
Ga met de muisaanwijzer naar 'Formaat wijzigen'.
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Er verschijnt een uitklapmenu. Klik hierin op het gewenste formaat.

Een tegel verwijderen
Tot slot is het ook mogelijk om een tegel te verwijderen.



Klik met de rechtermuisknop op een tegel.
Klik op Van Start losmaken.

Windows Verkenner aanpassen
Die oude vertrouwde Windows Verkenner is een rots in de branding voor iedere pcgebruiker. Standaard is het Lint (de menu-opties bovenin) ingeklapt. Wilt u het altijd
openhouden zet dan de volgende stappen:



Klik met de rechtermuisknop op Bestand.
Klik op Lint minimaliseren.

Nieuw in de Verkenner is de optie 'Snelle toegang'. U vindt hier veelgebruikte mappen en
recent geopende bestanden. Standaard wordt de Verkenner geopend met deze optie.
Voorheen werd de Verkenner standaard geopend met de optie 'Computer'. U zag dan een
overzicht van alle schijfstations, apparaten en netwerklocaties. Wilt u terug naar deze
weergave doe dan het volgende:





Klik op Bestand.
Klik op Map- en zoekopties wijzigen.
Selecteer bij 'Verkenner openen in' de optie Deze pc.
Klik op OK.
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