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Zet Windows 10 
naar je hand

Tekst Vincent van Amerongen / 
vvamerongen@consumentenbond.nl

Niet iedereen is blij met de standaard- 
instellingen en -menu’s van Windows 10. 
Met deze tips pas je dat aan.tijd:

10-15 min.

niveau:
  

i

McAfee en andere ongebruikte 
apps verwijderen
Grote kans dat je veel, bij een nieuwe 
computer meegeleverde, apps niet 
gebruikt. Dan zitten ze alleen maar in 
de weg in de applijst. Zo verwijder je 
ze:

1  >  > Apps. 
2 Klik in de lijst op de app die je wilt 
verwijderen.
3 Klik op Verwijderen. Let op: niet 
elke app is op deze manier te verwij-
deren.

Een bijzonder geval is McAfee. Op 94% 
van alle nieuwe Windows-computers 

staat standaard een proefversie van 
deze virusscanner, waarvoor je 
natuurlijk na een paar maanden moet 
betalen. Er zijn tal van alternatieven 
die beter, gratis of minder opdringerig 
zijn. 
Na verwijdering zal Windows zijn 
eigen standaardvirusscanner, Defen-
der, aanzetten. 
Lukt het niet om McAfee op deze 
manier te verwijderen, probeer het 
dan met een hulpprogrammaatje van 
McAfee, dat je via deze link downloadt: 
us.mcafee.com/apps/supporttools/
mcpr/mcpr.asp

TIP 1

Andere apps 
gebruiken dan 
van Microsoft
Standaard staat Microsoft Edge inge-
steld als de browser, Windows Mail als 
het mailprogramma, Foto’s als de foto-
viewer en de Videospeler als de video- 
speler. Maar lang niet iedereen is 
enthousiast over die apps. Er zijn betere 
gratis alternatieve programma’s.

Onze favorieten: 
• Browser: Firefox (in plaats van Edge): 
www.mozilla.org/nl/firefox
• Mailprogramma: Thunderbird (in 
plaats van Mail): www.mozilla.org/nl/
thunderbird 
• Fotoviewer: Faststone Image Viewer 
(in plaats van Foto’s): www.faststone.org
• Muziek- en videospeler: VLC (in plaats 
van Groove en de Videospeler): www.
videolan.org/vlc

TIP 2
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Minder meldingen 
Veel apps, en ook Windows zelf, hebben 
de neiging je meldingen te tonen over 
allerlei triviale zaken. Een van de handi-
ge dingen aan Windows 10 is dat je op 
één plek kunt bepalen welke meldingen 
je wel en niet wilt zien. 

1  >  > Systeem > Meldingen en 
acties (zie plaatje).
2 In het rijtje schuifjes onder ‘Meldin-
gen’ raden we af om ‘Meldingen van 
apps en afzenders ontvangen‘ op Uit te 
zetten; dat is wat te rigoureus. Wel kun 
je de schuifjes risicoloos uitzetten bij 
‘Meldingen op vergrendelscherm 
weergeven‘, ‘Tips en suggesties over 
Windows weergeven‘ en ‘Het Win-
dows-welkomstscherm weergeven na 
updates’.
3 Onder ‘Meldingen van deze afzen-
ders ontvangen‘ kun je nog exacter 
bepalen welke apps je meldingen mogen 
tonen. Dat doe je via het schuifje bij de 
app. Voor de liefhebber: als je op de app 

klikt, kun je in nog meer detail aangeven 
wat de app wel en niet mag en of er een 
geluidje moet worden afgespeeld.

TIP 4

Andere standaardapps
In vervolg op de vorige tip: heb je een 
ander favoriet programma, stel dat dan in 
als de standaardapp wanneer je op een 
bestand of link klikt. Zorg wel dat je dat 
programma dan al gedownload en geïn-
stalleerd hebt. Verander vervolgens de 
standaardapp.

1  >  > Apps > Standaard-apps  
(zie plaatje rechts).
2 Klik op de app die nu standaard is inge-
steld.
3 Kies een app in de lijst. Als je de app al 
hebt geïnstalleerd, staat hij als het goed 
is in de lijst.

Als je de standaardbrowser verandert, 
sputtert Windows tegen en vraagt of je 
Edge écht niet wilt behouden. Dit kun je 
negeren met Toch wijzigen. 

Voor gevorderden: je kunt nog preciezer 
instellen welk programma welk bestands- 
type opent. Bijvoorbeeld een .png-fotobe-
stand met de standaardfotoviewer, maar 
een .raw-bestand met Photoshop. Dat 
doe je in hetzelfde scherm via de knop 
Standaardapps per bestandstype. Nu 
verschijnt (kan even duren) een ellenlange 
lijst met extensies, maar gelukkig wel op 
alfabetische volgorde.

TIP 3

Rechtsklik op 
Start-symbool 

Door met de rechtermuistoets 
te klikken op  verschijnt een 

alternatief startmenu, met 
allerlei systeemtaken, zoals 

Taakbeheer, Apparaatbeheer, 
Instellingen en de Powershell 

(de oude DOS-prompt).

TIP

Schuifjes naar links = minder meldingen
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Mappen 
toevoegen 
aan Startmenu
Een onderdeel van Windows dat je dagelijks 
gebruikt, is het Startmenu. Als je op  klikt, 
verschijnen erboven een paar icoontjes. 
Standaard zie je de  en het   
(Instellingen). Voor snelle toegang kun je er 
ook mappen aan toevoegen, zoals Down-
loads, Documenten en Foto’s. Zo doe je dat:

1 Zoeken > typ ‘mappen‘.
2 Klik op Kiezen welke mappen in Start 
worden weergegeven.
3 Selecteer welke mappen er moeten ver-
schijnen. 

Tegelscherm anders indelen
Het grootste gedeelte van het Startmenu 
wordt in beslag genomen door de zoge-
heten tegels, de vlakken met snelkoppe-
lingen naar programma’s. Soms geven ze 
informatie, zoals de Weer-tegel. Zo kun je 
het tegelscherm uitdunnen, uitbreiden of 
anders indelen:

• Tegel verwijderen: rechtsklik op een 
tegel > Van Start losmaken. Kies niet voor 
Verwijderen, dan wordt het achterliggen-
de programma ook verwijderd. Het is 
helaas niet mogelijk om meerdere tegels 
tegelijk te verwijderen.
• Tegels toevoegen:   > versleep een 
programma in de applijst naar het blok 
met de tegels. 
• Nieuw tegelblok aanmaken: versleep 
een programma in de applijst naar een 
lege plek onder de twee bestaande blok-
ken met tegels (Het leven in één oogopslag 

en Afspelen en verkennen).
• Tegel verplaatsen: versleep de tegel 
naar een andere plek.
• Een heel tegelblok verplaatsen: zet 
het muispijltje bovenin het blok en ver-
sleep het.

• Tegelformaat aanpassen: rechtsklik op 
de tegel > Formaat wijzigen.
• Live-tegel uitschakelen: rechtsklik op 
de live-tegel > Meer > Live-tegel uit-
schakelen. Nu verschijnt er in plaats van 
steeds wisselende inhoud (Weer, nieuws-

berichten, 
enz.) een 
icoon.

Applijst 
startmenu 
herinrichten
Het Startmenu is opgebouwd uit 
een lijst met koppelingen naar 
programma’s en het tegel-
scherm. Vind je de applijst te 
lang? 
1  >  > Persoonlijke instel-
lingen > Start
2 Je kunt hier sommige onder-
delen uitzetten, zoals de hele lijst 
met apps (raden we niet aan), de 
laatst toegevoegde apps en de 
suggesties voor apps uit de app-
store. Die laatste kun je zonder 
meer uitzetten. 

TIP 5

TIP 7

TIP 6

De applijst kun je inkorten

Het tegel-
scherm is vol-
ledig naar je 
smaak in te 
richten

Praktijk Windows 10
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Taakbalk aanpassen
De taakbalk is de balk onderin het scherm, 
naast de Start-knop. Hij laat de openstaan-
de programma’s zien en je kunt er snelkop-
pelingen voor veelgebruikte programma’s 
aan vastmaken voor snelle toegang. Dit zijn 
de handigste aanpassingen:

• Maak een programma vast aan de taak-
balk vanuit de app-lijst. Rechtsklik op de app 
> Meer > Aan taakbalk vastmaken.
• Je kunt de taakbalk op een andere plek 
zetten als je wilt: boven, of links of rechts. 
Dit doe je door de taakbalk te verslepen naar 
een andere plek. Omgekeerd kun je de taak-
balk beschermen tegen per ongeluk versle-
pen: rechtsklik op een lege plek in de balk > 
Taakbalk vergrendelen.
• Voor andere aanpassingen: rechtsklik op 
een lege plek in de balk > Taakbalkinstellin-
gen. Je kunt veel ruimte besparen, zeker als 
je vaak veel programma’s open hebt staan, 

door bij Taakbalkknoppen combineren te 
kiezen voor Altijd, labels verbergen. De 
taakbalk lijkt dan wat meer op vorige Win-
dows-versies.

Systeemvak aanpassen
In het Systeemvak rechtsonder staan de icoon-
tjes van (Windows)programma’s die op de 
achtergrond draaien. Je kunt zelf kiezen welke 
er altijd te zien zijn, naast datum en tijd.

1 Rechtsklik op een lege plek in de taakbalk > 
Taakbalkinstellingen. 
2 Scroll naar beneden en klik op Selecteren 
welke pictogrammen op de taakbalk worden 
weergegeven. 
3 Zet het schuifje bij Altijd alle pictogrammen 
weergeven in het systeemvak aan om de 
volledige rij iconen in het systeemvak te zien. 
Die neemt wel veel ruimte in.
4 Als alternatief kun je met de schuifjes ook 
per onderdeel kiezen welke iconen er moeten 
staan. 

TIP 8

TIP 9 Heb ik de Fall 
Creators Update?
Met de nieuwe grote 
herfstupdate zijn er in 
Windows 10 weer wat zaken 
aangepast. De Edge-browser 
is verbeterd en de functie 
‘People Hub’ is toegevoegd. 
De update wordt sinds 
oktober gefaseerd 
geïnstalleerd bij gebruikers, 
maar wie hem wanneer krijgt 
is niet duidelijk. Weten of je 
de nieuwe update al hebt?

 >  > Systeem > Info. 
Staat bij versie ‘1709’, dan 
heb je de nieuwe 
herfstupdate. Staat er ‘1703’, 
dan heb je nog de 
voorjaarsupdate van 
afgelopen voorjaar.

Pas de taakbalk aan naar eigen smaak

Ook het systeemvak is aanpasbaar

Windows 10 
Tips & Trucs
Meer weten over alle mogelijk-
heden van Windows 10? Het 
boek Windows 10 Tips & Trucs 
biedt 192 bladzijden vol tips en 
stappenplannen. €20,50 voor 
leden, €25 voor niet-leden 

(e-book: 
€13,50/€16,50) 
Bestellen? 
www.consu-
mentenbond.nl/
webwinkel 
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HOE HERKEN JE
DIGITALE ZAKKENROLLERS? 
Met de beste tips en adviezen van de Digitaalgids  
ben je zelf expert en digitaal veiliger. Kijk meteen  
op consumentenbond.nl/digitaalgids en kies de  
aanbieding die bij je past.

HAAL ’M  
IN HUIS
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