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Computercursus Windows 10 
 

Bediening laptop 
Blok 1 Blok 2 

• Inloggen op de computer 
• Het gebruik van de muis en 

daarmee oefenen 
• Het toetsenbord. Oefenen met het 

gebruik van speciale toetsen 
• Een eerste kennismaking met de 

Verkenner (de opslagruimte van uw 
laptop) waarin u uw mappen en 
bestanden kunt opslaan 

 

• Wachtwoorden laten maken en beheren 
door een wachtwoordmanager 

• Uitleg van de meest gebruikte 
sneltoetsen 

• Inrichting van het Bureaublad en de 
taakbalk met de door u gewenste iconen 

• Uitgebreide uitleg van de opbouw van 
de Verkenner 

• Het kunnen manipuleren van de 
getoonde inhoud in snelle toegang 

• Extensies toevoegen of verwijderen 
 

      
 

Browser 
Blok 1 Blok 2 

• De definitie en het gebruik van een 
browser en zoekmachine 

• Globaal het venster van onze 
zoekmachine bekijken 

• Oefenen met het opzoeken van diverse 
websites op verschillende tabbladen 

• Aan het werk met snelkoppelingen op 
de taakbalk. 

 

• Een bladwijzer voor een snelle 
toegang aanmaken en verwijderen 

• De bladwijzers organiseren in 
mappen 

• Een groot aantal instellingen van de 
browser Google Chrome bekijken 

• Extensies toevoegen en verwijderen 
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Bestandsbeheer 
Blok 1 Blok 2 

• De inhoud van de opslagruimte van 
de laptop, de harde schijf, nader 
bekijken 

• Verder met het inrichten van de 
Verkenner  

• Oefenen met het aanmaken van 
bestanden, hoofd- en submappen 

• Mappen terugzetten uit de 
prullenbak 

• Als oefening een stuk tekst van het 
internet kopiëren en opslaan in een 
nieuwe map 

 

• Uitleg en aanpassing van het startmenu 
• De mogelijkheden van het 

configuratiescherm bekijken  
• Oefenen met de diverse instellingen 

 
 

 
       

Mail 
Blok 1 Blok 2 

• Lezen, opstellen, verzenden, 
beantwoorden en doorsturen 
van mails. 

• Een bericht met bijlage(n) 
sturen. Een afbeelding (bv van 
een website) in een bericht 
plakken 

• Mail opruimen 
• Mails uit de prullenbak 

terugzetten 
 

• Adresboek/ Contactadressen/ Groepen 
beheren 

• Toevoegen/bewerken/verwijderen contact 
adresboek 

• Een verzendlijst maken, wijzigen  en 
verwijderen 

• Verschil modem en router 
• Problemen met internet oplossen 
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Veiligheid en programmabeheer 

Blok 1 Blok 2 
• Algemene veiligheidswaarschuwingen 
• Aansluiting maken op Wifi 
• Uitvoeren van updates 
• Uitvoeren van diverse controles 
• Een back-up maken 

• Geïnstalleerde apps en 
programma’s terugvinden 

• Het downloaden en installeren van 
een programma van het Internet 

• Een aantal aandachtspunten mbt 
veiligheid behandelen 

• Het verwijderen van een 
programma van de harde schijf  

• Verder met updates uitvoeren  
• Een Adblocker installeren en de 

extensie toevoegen aan Chrome 
 

 
Vragen en oefeningen 

Blok 1 Blok 2 
• Afsluiting Blok 1 met uitleg over wat 

nog onduidelijk is 
• Oefeningen waarbij de hele lesstof van 

het eerste blok wordt doorlopen 
 

• Afsluiting Blok 2 met uitleg over wat 
nog onduidelijk is 

• Oefeningen waarbij de hele lesstof van 
het eerste blok wordt doorlopen 

 
 


