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Wil je (praktisch) zeker zijn dat jouw computer geschikt is voor Windows 11? 
Download dan ' https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp' en voer de test uit. Start met [Nu zoeken]. 

1 Testen 
Buiten de mooiere opmaak van de schermen, ben ik tot nog toe geen grote functionele verschillen tegengekomen. 
Wel even wennen aan het uitzicht en de nieuwe plaatsen van knoppen en opties. 

 
 

Lukt het niet? Jammer!         Lukt het wel? We gaan ervoor! 

  

https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp
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2 Installatie 
De installatie via de normale updateprocedure verliep (hier althans) zeer vlot en snel. Er was geen tussenkomst vereist. 
Het opstartscherm ziet er mooi uit! De taakbalk ziet er wat anders uit.  

 

Ik heb mijn eigen icoontjes naar mijn voorkeur geplaatst. 
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3 Wijzigingen 

3.1 Startknop 

De 'Start'-knop staat niet meer uiterst links en bestaat nu uit blauwe rechthoekjes.  
De rechtermuisknop heeft nog dezelfde functies als W10 via deze knop. 

3.2 De Loep 

Klikken op de loep geeft dezelfde zoekfunctie als W10.  
Hoveren over de loep geeft nog 3 extra opties: 

 

1. De gewone zoekbalk openen zoals boven in het startblad (1) 

2. Tips: Wat is er nieuw in W11 

3. Gaat rechtstreeks naar het 'Persoonlijke instellingen'-blad 

4. Rondleiding door het nieuwe Windows 11 

 

3.3 Het Startscherm 

Via de startknop opent een totaal anders opgemaakt startscherm.   
(Zie genummerde verwijzingen op volgende pagina!) 
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(De hier gebruikte nummering verwijst naar de genummerde delen op vorige pagina!) 

1. Bovenaan staat een groot zoekveld om zoekopdrachten in te typen.  
Als je er in klikt krijg je bepaalde preselecties om aan te duiden. De functie is gelijk aan Windows 10. 

 
2. Klikken op [Alle apps >] toont een lijst van alle geïnstalleerde apps/programma's zoals op het vroegere 

startscherm. 
3. De groep 'Vastgemaakt' toont de 'Aan start vastgemaakte' apps/programma's, ze staan nu in een 

rechthoek en met de bolletjes (rechts) kan gebladerd worden indien ze niet allemaal passen in de 
voorziene ruimte. Rechtsklikken op een icoon geeft nog dezelfde instelmogelijkheden als W10. 

4. De knop om het gedeelte van de 'instellingen' te starten staat nu te midden van de vastgemaakte 
apps/programma's! (zie het gedeelte 'Instellingen' hier beneden.) 

5. 'Aanbevolen' is een lijst van recent gebruikte apps, programma's of documenten. 
6. Met [Meer >] kan je een grotere lijst van recent en minder recent gebruikte toepassingen bekijken.  
7. Klikken op de 'Accountnaam' laat je hierin wijzigingen aanbrengen 
8. Klikken op het 'Aan/Uit'-symbool maakt een keuze mogelijk tussen 'Slaapstand', 'Afsluiten' of 'Opnieuw 

opstarten'. 

4 Enkele functionele wijzigingen: 

4.1 Vensterpositie en formaat 

Het middelste symbool, boven rechts in de balk heeft een uitgebreide functie gekregen. 
Als je over het symbool hovert, kan je verschillende formaten en plaatsen voor meerdere vensters kiezen op het 
scherm. 
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4.2 De verkenner zonder bovenlint: 

De standaardverkenner heeft nieuwe pictogrammen maar geen bovenlint meer. 

 

4.3 Alleen momenteel bruikbare menuknoppen actief 

Alleen de bruikbare knoppen worden vetter gedrukt en krijgen een label. 

Bijvoorbeeld:  

• De map 'Documenten' in 'Deze pc' kan hier alleen maar 'gekopieerd' (niet geknipt of hernoemd ) worden om 
ergens anders 'geplakt' te worden! 

• Op de 'D:\-schijf' kan een 'nieuwe map' gemaakt worden en/of een reeds gekopieerd item 'geplakt' worden.  
 

     
 

4.4 De verkenner met rechtermuisknop menu's 

De rechtermuisknop geeft nu anders opgemaakte menu's, aangepast aan de plaats waar je ze oproept en de op 
die plaats beschikbare functies en eventueel aanwezige programma's op je computer.  
Knoppen worden alleen maar getoond als ze ook bruikbaar zijn. 
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Enkele voorbeelden: 

 
Word-document-selectie         Meer opties weergeven 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map-selectie    Meer opties weergeven 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk op dat de [Plakken]-knop hier ontbreekt! 
Die wordt alleen maar getoond en bruikbaar als er 
iets gekopieerd of geknipt is. 

Merk op dat de [Plakken] en [Delen] knoppen hier 
ontbreken! 
Die worden hier alleen maar getoond als ze ook 
bruikbaar zijn. 
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Afbeelding-jpg-selectie         Meer opties weergeven 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  
 

5 Instellingen 
In de afdeling 'Instellingen' is het vooral de opmaak en de schikking van de verschillende onderdelen die erg opvalt. 
Hierin ben ik nog geen grote veranderingen tegengekomen die de normale werking zouden beïnvloeden. 
 

 

Merk op dat de [Plakken]-knop hier ontbreekt! 
Die wordt alleen maar getoond en bruikbaar als er 
iets gekopieerd of geknipt is. 
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