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WINDOWS 10 
Waarom Windows 10? (1) 

 

•  Windows 10 is een ‘Service’, d.w.z. gedurende de levensduur van de 

    hardware wordt Windows 10 up-to-date gehouden.  

    Er komt dus geen nieuwe Windows versie meer uit!! 
 

•  Om die reden zijn Updates verplicht in de Home versie, maar kunnen in 

    de Pro versie  tijdelijk worden uitgesteld. 
 

•  De upgrade van Windows 7 en Windows 8.1 is gratis maar  moet 

    wel binnen een jaar (vóór 29 juli 2016) worden geactiveerd. 

    Microsoft verwacht  de opbrengsten uit Office 365 te halen. 
 

 

 



WINDOWS 10 
Waarom Windows 10? (2) 

 

•  Windows 10 is ontworpen zowel voor Tablet / Smartphone als voor de PC. 

    Hierdoor  is Windows 10 een stuk (merkbaar) sneller geworden. 
 

•  Het is de bedoeling om aan je Smartphone of Tablet een beeldscherm 

    en toetsenbord / muis te koppelen zodat je een volwaardige PC hebt.  

    Microsoft noemt dit:   ‘Continuum for Phones’. 
 

•  Om die reden kent Windows 10  ook een Desktopmodus  (bureaublad +  

    Startmenu) en een Tablet modus  (schermvullend Start venster) , met  

    tegels. 

 

 



WINDOWS 10 
Grootste veranderingen (1) 

 

  Wat is er verdwenen? 

 

•  Media Center (daarvoor  zou je VLC kunnen installeren) 

•  DVD afspeelmogelijkheid   (ook met VLC op te lossen) 

•  Desktop Gadges 

•  Enkele spelletjes:  Solitaire, Minesweeper en Heartsgame maar zijn wel 

    weer via de Microsoft Store        te verkrijgen 

•  Configuratiescherm:   Vervangen door ‘Instellingen’  maar bestaat nog wel 

 

 



WINDOWS 10 
Grootste veranderingen (2) 

 

  Wat is er toegevoegd? 
 

•  Standaard gebruik van Microsoft OneDrive voor documenten opslag in 

    ‘The Cloud’  (vergelijk met Dropbox).  OneDrive moet wel eerst worden 

    geactiveerd o.b.v. je Microsoft  (hotmail / outlook) account. 
 

•  Microsoft EDGE, de nieuwe Internet Explorer, is de standaard browser. 
 

•  CORTANA  spraak herkenning (nog niet voor Nederlands beschikbaar). 
 

   

 



WINDOWS 10 
Grootste veranderingen (3) 

 

  Wat is er toegevoegd? 
 

•  Store in de taakbalk       .  De winkel voor het aanschaffen van Apps, zowel  

    gratis als betaald. 
 

•  Taakweergave  in de taakbalk        waarmee je de openstaande Apps in 

    één keer in het scherm te zien krijgt en ook een nieuw bureaublad kan 

    maken. 
 

•  Het gebruik van meerdere bureaubladen is mogelijk gemaakt d.m.v. de 

    Taakweergave       . 

 



WINDOWS 10 

Wanneer upgraden? 
 

•  DIRECT!!.....  Als je laptop of desktop qua hardware geschikt is en 

    indien je Windows 7 SP1 of Windows 8.1 hebt. 

 

•  NIET!!  …..  Indien je niet van veranderingen houdt of als je binnenkort 

    een nieuwe computer koopt omdat deze nogal oud is….. 

 

LET WEL:  De gratis upgrade blijft maar één jaar beschikbaar, dus zorg dat 
deze in ieder geval op je systeem staat door deze aan te vragen. 

 



WINDOWS 10 

Installatie (1) 
 

•  Er zijn twee upgrade versies:  Windows 10 Home en Windows 10 Pro. 

 

•  Windows 7 Starter,  -Home en  8.1          => Windows 10 Home  

    Windows 7 Pro,  -Ultimate en  -8.1 Pro  => Windows 10 Pro. 

 

•  Controle Hardware:  Indien OK wordt  de Windows 10 download icoon 

          in het systeemvak gezet. Indien niet OK dan wordt dit pas ná de 

    release datum (29 juli j.s.) gedaan. 



WINDOWS 10 

Installatie (2) 
 

•  Indien je geen Windows 10 download icoon hebt gekregen kan dat zijn: 

•  omdat je niet de vereiste Windows versie (7-SP1  of  8.1) op je 

    systeem hebt óf 

•   het is een zakelijke- (enterprise)  óf 

•   een illegale versie (!!). 

 

•  Vóór de upgrade is het verstandig om de Upgrade Adviser te raad- 

    plegen.  Bereikbaar via Menu / Controleer uw PC.  Deze checked de 

    hardware  en mogelijke compatibiliteit problemen. 



WINDOWS 10 

Installatie (3) 
 

•  Vóór de upgrade is het ook verstandig om eerst een SYSTEEMKOPIE  te  

    maken. 

    Zie daarvoor:  http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-
programs-system-settings-files#1TC=windows-7 

    Hiermee kan je altijd nog terug gaan naar je vorige installatie. 

 

•   Overweeg de aankoop van een SSD om daar de upgrade of een  

     schone installatie op uit te voeren.  Dit maakt je computer aanzienlijk 

     sneller! 

http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/back-up-programs-system-settings-files


WINDOWS 10 

Installatie (4) 
 

•  Door een SSD in te zetten kan je deze voorzien van een kopie van je  

    systeem d.m.v. de vaak bijgeleverde ‘Image copy’  software. 
 

•  De upgrade kan dan op de SSD worden uitgevoerd. Indien niet tevreden 

    kan de oude HD worden teruggeplaatst.  Indien wel tevreden kan de 

    oude HD, na formatteren,  worden gebruikt als externe harde schijf. 
 

•  Later zou dan op de SSD een schone installatie kunnen worden gedaan 

    maar dat kan alleen ná een geslaagde upgrade. 



WINDOWS 10 

Installatie (5) 
 

Microsoft biedt een 3-tal mogelijkheden om de gratis Windows 10 
software te installeren: 

 

•  Upgrade d.m.v. de reeds geïnstalleerde pre-installatie.   
    Klik daarvoor op       . 
 

•  Upgrade d.m.v. een van Microsoft te downloaden programma wat de 
    upgrade voor je uitvoert of via de daarmee aangemaakte DVD.  (Zie 
    verder op) . 
 

•  Windows 10  d.m.v. een aangemaakte DVD op een leeg systeem  
    installeren.   LET OP:  dit kan alleen na een geslaagde upgrade!! 
 



WINDOWS 10 
Installatie (6) 

 

•   Na de upgrade kan je binnen 1 maand terug gaan (rollback) naar je  

     oude  Windows 7 / 8.1 installatie,  (via Instellingen / Bijwerken en 

     Beveiliging / Systeemherstel). Na die maand worden de oude  

     bestanden  automatisch verwijderd en kan je niet meer terug. 

 

 



WINDOWS 10 
Installatie (7) 

Upgrade d.m.v. de reeds geïnstalleerde pre-installatie (klik daarvoor op       ) 

  Mijn ervaring is dat dit heel erg lang  duurt en je ziet niet wat er  

       gebeurt…. 

 

   



WINDOWS 10 

Installatie (8) 
 

•  Voorkeur gaat uit naar een upgrade d.m.v. een door Microsoft beschik- 

     baar gestelde tool wat de upgrade overzichtelijk voor je uitvoert. 

 

•  Download daarvoor de ‘Media Creation Tool’  waarmee je de upgrade  

   direct kan uitvoeren maar ook een installatie DVD kan maken. Hiermee  

   kan je dan later eventueel een schone installatie uitvoeren. 

 

http://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10?OCID=reserve_r_PostReserve_MediaCreationTool
http://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10?OCID=reserve_r_PostReserve_MediaCreationTool
http://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10?OCID=reserve_r_PostReserve_MediaCreationTool
http://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10?OCID=reserve_r_PostReserve_MediaCreationTool


WINDOWS 10 

Installatie (9) 
 

•  Na het starten van de Tool krijg je onderstaande keuze: 
 
 
 
 
 
 
 
•  Kies voor ‘Deze pc nu bijwerken’. Met de andere optie kan je een 
    installatie DVD maken om daarmee ook de upgrade uit te voeren of om 
    er later een schone installatie mee te doen (zie verder op).   



WINDOWS 10 

Installatie (10) 
 

•  Vervolgens wordt Windows 10 gedownload en gecontroleerd.  Dit duurt 

    afhankelijk van je download snelheid 10 minuten tot ruim een uur…. 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie (11) 
 

•  Dan worden de nodige voorbereidingen getroffen: 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie (12) 
 

•  Dan worden indien nodig de laatste updates gedownload en wordt er 

    verder gegaan met de voorbereidingen…..Duur c.a. 20 minuten. 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie (13) 
 

•  Ook nog even de licentievoorwaarden accepteren (= Akkoord): 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie (14) 
 

•  En nog wat laatste updates verzamelen….: 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie (15) 
 

•  Voorbereidingen gereed voor de installatie waarin je kan aangeven wat je 
nog wel of niet zou willen behouden  (deze instellingen niet wijzigen!)…. 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie (16) 
 

Hierna volgt de feitelijke upgrade wat bestaat uit onderstaande stappen: 
Je kan nu eigenlijk achterover leunend het hele proces volgen totdat de  
upgrade gereed is. 
 

•   Bestanden kopiëren  ( 10 – 20 minuten) 
•  Onderdelen en stuurprogramma’s installeren  (10 – 20 minuten) 
•  Instellingen configureren  (4 – 8 minuten) 
•  Persoonlijke voorkeuren instellen  (2 – 5 minuten) 
•  Gereed!!  (totaaltijd tussen de 1 en 3 uur) 
 

Nadat de upgrade is geslaagd zal de computer nog een keer automatisch 
worden herstart (wat trouwens ook tijdens de upgrade een paar keer 
gebeurt). 



WINDOWS 10 

Installatie DVD (1) 
 

•   Het aanmaken van een installatie DVD….: 

 

 

 

 

 

•  Kies voor ‘Installatiemedia voor een andere PC maken’. 

•  Opm:  Met deze optie kan d.m.v. de aangemaakte DVD of USB stick de 

   upgrade vanuit windows ook worden uitgevoerd.  



WINDOWS 10 

Installatie DVD (2) 
 

•  Kies Taal, Versie en Architectuur  (32- of 64 bits) 

 

 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie DVD (3) 
 

•  Kies het medium waar de installatie op moet komen (USB Stick of DVD) 

 

 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie DVD (4) 
 

•  En de Download start…… 

 

 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie DVD (5) 
 

•  Het juiste medium formaat aanmaken…. 

 

 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie DVD (6) 
 

•  Het bestand op DVD branden…. 

 

 

 

  

 

   



WINDOWS 10 

Installatie DVD (7) 
 

•  En de boel opruimen….. 

 

 

 

  

 

   



WINDOWS 10 
Installatie DVD (8) 

 

•  Er kan nu met de aangemaakte DVD of USB stick ook een upgrade op 
    een Windows 7 of Windows 8.1 systeem worden uitgevoerd. 
 
•  Start daarvoor onder Windows de setup van de DVD of USB stick op. 
 
•  Vervolg de instructies zoals is aangeven vanaf sheet Installatie (10). 
 
 
 

  
 
   



WINDOWS 10 

Instellingen (1) 
 

Windows 10 kent een berg aan privacy en andere instellingen. Tijdens de 
installatie krijg je de mogelijkheid om deze naar jouw wens aan te passen 
maar je kan het ook naderhand doen. 

 

Vergelijk de soort van instellingen met de instellingen die je vaak krijgt 
voorgeschoteld als je een App op je tablet of telefoon installeert. Deze 
staan altijd standaard aan en dat is bij Windows 10 ook het geval dus is 
het best nuttig om ze  (vooral bij Privacy gevoelige instellingen) door te 
lopen en wat niet nodig is direct uit te zetten. 



WINDOWS 10 

Instellingen (2) 
 

Deze instellingen kom je tegen (vergelijkbaar met het Configuratiescherm): 
 

•  Systeem – Beeldscherm / Meldingen / Apps / Energie 
 

•  Apparaten – Printers / Muis / Bluetooth 
 

•  Netwerk en Internet – WiFi / Vliegtuigstand / VPN 
 

•  Persoonlijke instellingen – Achtergrond / Scherm / Kleuren 

 



WINDOWS 10 

Instellingen (3) 
 

•  Accounts – Uw of andere account s / Synchroniseren / werk 
 

•  Tijd en taal – Taal / Regio / Datum 
 

•  Toegankelijkheid – Verteller / Vergrootglas / Contrast 
 

•  Privacy – Locatie / Camera   (belangrijk!) 
 

•  Bijwerken en beveiliging – Windows Update / Herstel  (Roll-back) /  

    Back-up 

 

 

 



WINDOWS 10 

Ervaringen (1) 
 

•   De upgrade vraagt ongeveer 18 Gb aan extra ruimte op je hardeschijf, 

     een groot deel daarvan is je oude systeem wat na een maand 

     automatisch wordt verwijderd. 
 

•   Systeem start veel sneller op dan de vorige versies. Het is opmerkelijk 

     om te ervaren dat je WiFi al werkt nog voordat je ‘beeld’ hebt. 
 

•   Upgrade is op meerdere computers foutloos uitgevoerd en de reeds 

     aanwezige programma’s werkten als vanouds. 
 

•   Tot nu toe nog geen BSOD gezien en ook geen andere vreemde dingen. 
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Ervaringen (2) 
 

•   Indien je een nieuw bureaublad aanmaakt wordt je huidige bureaublad 

     gekopieerd waarna je het kan aanpassen aan jouw voorkeur.  Klik 

     daarvoor op Taakweergave  in de taakbalk          en vervolgens op 

                       waarna een kopie van je bureaublad wordt geopend. 

 

      Opm.: Deze kan je dan weer aanpassen naar eigen behoefte.  Het  

      blijkt  echter dat je er niet aparte bureaubladen mee kan maken. 

      Dit zal nog verder onderzocht worden. 

 

    

 


