WINDOWS 10 OEFENING:
WINDOWS DUIDELIJKER MAKEN
DOEL VAN DEZE OEFENING
1. Je kunt het werken met Windows wat duidelijker en makkelijker maken door enkele
instellingen aan te passen.
2. In deze oefening verander je de lettergrootte en het kleurenschema van Windows.
a. Als je wilt kun je ook meteen de achtergrondfoto op je bureaublad
veranderen.
3. Daarnaast pas je de grootte en de kleur van het muispijltje aan.

OEFENING
DE LETTERGROOTTE AAN PASSEN
1. Klik op de Windows startknop
en klik daarna op het tandwiel-ikoontje om naar
de instellingen te gaan.
2. Klik bij instellingen op Systeem. Daarmee kom je terecht op de pagina met
Beeldscherm.
a. Onder het kopje “Schaal en lay-out” kun je de grootte van tekst, apps en
andere items wijzigen.
b. Klik op het percentage onder dit kopje en kies een groter (of kleiner)
percentage. Je ziet meteen het resultaat.
3. Sluit nu de instellingen door op het kruisje rechtsboven in het venster te klikken.
DE K LEUR AAN PASSEN (EN DE ACHTERGRONDFOTO ALS JE WILT )
1. Klik op de Windows startknop
en klik daarna op het tandwiel-ikoontje om naar
de instellingen te gaan.
2. Klik bij instellingen op Persoonlijke instellingen. Klik daarna in de linkerkolom op
Kleuren.
a. Als eerste kun je onder het kopje “Kies een achtergrondkleur” kiezen voor een
lichte of donkere achtergrond. Verander dit maar eens om het (grote!)
verschil te zien.
b. Een stukje lager op de pagina vind je diverse kleuren. Klik op een kleur die je
aanspreekt.
c. Blader nog een stukje verder naar beneden tot het kopje “Accentkleur
weergeven op de volgende oppervlakken”. Zet daaronder een vinkje bij
Titelbalken en vensterranden. Daarmee krijgt o.a. de titelbalk van de actieve
app de door jou gekozen kleur.
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3. Wil je ook meteen de achtergrondfoto van je bureaublad aanpassen?
a. Klik dan in de linkerkolom op Achtergrond.
b. Kies in het rechterdeel van het scherm onder het kopje “Achtergrond” voor
Afbeelding.
c. Kies een afbeelding of klik onder de getoonde afbeeldingen op Bladeren om
een foto die op jouw computer staat te kiezen.
4. Sluit nu de instellingen door op het kruisje rechtsboven in het venster te klikken.
DE GROOTTE EN K LEUR VAN DE M UIS AAN PASSEN
1. Klik op de Windows startknop
en klik daarna op het tandwiel-ikoontje om naar
de instellingen te gaan.
2. Klik bij instellingen op Toegankelijkheid. Klik daarna in de linkerkolom op
Muisaanwijzer.
a. Schuif bij Aanwijzergrootte wijzigen het verticale streepje naar rechts om de
het muispijltje groter te maken.
b. Klik bij Aanwijzerkleur wijzigen op het rechtse vakje met de kleuren. Kies
daarna een van de getoonde kleuren. Nu is je muis makkelijker te vinden
dankzij de kleur.
3. Sluit de instellingen door op het kruisje rechtsboven in het venster te klikken.

Tot zover deze oefening. Zoals je ziet kun je met een paar eenvoudige instellingen Windows
een stuk duidelijker maken.
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