
van Windows 10 naar Windows 11 

 

Goede middag allemaal op deze 1e clubmiddag van 2022. 

Mijn naam is Hans Tabak en ik ga U e.e.a. vertellen over Windows 11, het nieuwe 

besturingssysteem van Microsoft. 

 

Is het wel nieuw, wat is een besturingssysteem en waar dient het voor. 

 

Om met het laatste te beginnen.  

Een computer, of dit nu een bureau computer of een laptop is. Of het een tablet is of een 

smartphone. Al deze apparaten zullen zonder besturingssysteem bij het aanzetten niets 

doen. Je kunt niet inloggen, je krijgt geen beeld. Hooguit een melding dat er geen O.S. 

aanwezig is. 

O.S? Dit staat voor Operating System. In het Nederlands besturingssysteem. 

 

De 3 meest bekende besturingssystemen zijn Windows, Android en Appel. 

 

Die O.S. verzorgt de samenwerking van de onderdelen (de hardware) die in het apparaat 

zitten. 

Hierbij moet je denken aan de processor, de SSD, het scherm, het toetsenbord. 

Maar ook alle aansluitingen aan de zijkant of achterkant. 

 

 
Voor Windows geld dat veel gebruikers denken dat alle programma’s die worden 

meegeleverd een onderdeel uitmaken van het besturingssysteem. Maar dat is niet zo. 

Windows is het O.S en de bijgeleverde programma’s, zoals bijv. foto of mail zijn geen 

onderdeel van het besturingssysteem. Voor deze programma’s zijn vaak wel alternatieven. 

Een alternatief voor foto is bijvoorbeeld photoshop. 



Een alternatief voor mail is outlook 

Een alternatief voor Edge is Firefox of Chrome 

 

Dan Windows 11  

De meeste van U zijn bekend met Windows 10.  

Een OS dat in 2015 op de markt is gebracht en sinds die tijd regelmatig updates heeft gehad. 

Updates, soms voor functionele uitbreiding maar meestal voor verbeteringen van de 

beveiliging. 

Al die extra’s en verbeteringen zijn mooi maar hebben wel een nadeel. En dat is dat de 

computer steeds meer moet doen tijdens het opstarten. En dit is de reden waarom het 

opstarten steeds langer duurt. 

  



 

 

Met Windows 11 heeft Microsoft na 7 jaar een opvolger gepresenteerd voor Windows 10. 

De vraag ontstaat dan ook of windows 11 helemaal nieuw is. 

Het antwoord is nee.  

 

 
Wat is er dan wel anders aan? 

Om te beginnen zie het er anders uit. 

De afbeelding op het bureaublad is vernieuwd.  

Het knopje voor het startmenu is verplaatst van links onderin naar midden onderin. 

Het is nog wel een vierkant blokje bestaande uit 4 vlakjes. 

Als U daarop klikt ziet U een vernieuwd startscherm. 

De tegels die in windows 8 zijn toegevoegd zijn weer verwijdert. 

En alle Apps’ die van boven naar beneden werden weergegeven zijn ook weg. 

 



Daarvoor in de plaats komt nu een scherm met in de bovenste helft de door U vastgemaakte 

apps en onderin veel gebruikte apps. 

Wilt U in alle apps zoeken dan kunt U klikken op het knopje “Alle Apps” rechts bovenin. 

Ook kun U gebruikmaken van de zoekbalk boven in het start scherm. 

Handiger is om het vergrootglas op de taakbalk te gebruiken.  

 

Klik U op “Alle Apps” dan komt er een nieuw scherm met eerst de meest gebruikte apps en 

daaronder alle Apps op alfabetische volgorde.  

U kunt snel zoeken in deze lange lijst door eerst op een letter van het alfabet te klikken. 

Daarmee comprimeert U het overzicht om vervolgens opnieuw op een eerste letter te 

klikken van de App die U zoekt. 

Aan de rechterkant van het scherm is ook de schuifbalk nog steeds aanwezig maar alleen 

zichtbaar als U de muis erop zet. 

 

Met het knopje naast het vergrootglas kun je een 2de bureaublad aanmaken. 

Je zou hiervoor kunnen kiezen indien je veel Apps op je bureaublad heb staan en je deze wil 

verdelen over meerdere bureaubladen. Dit kan overigens ook in Windows10. 

Daarnaast vindt U na het aanklikken ook de gebruikte programma’s op een tijdlijn. 

 

Daarnaast vind U een knop “widgets” 

Widgets zijn miniprogramma’s met wisselende inhoud. 

Bijvoorbeeld het weer of de beurs berichten, of voetbal berichten, enz. enz. 

Ook deze zijn naar keuze aan te passen. Bent U niet geïnteresseerd in de beurskoersen dan 

kunt U deze informatie verwijderen. Dit is ook in windows 10 aanwezig, rechtsonder op de 

knoppenbalk. 

 

Chat is de knop voor het programma Teams. Dit is de concurrent van Zoom. 

 

Edge zal U bekend zijn. 

Een browser om het internet op de kunnen of naar Uw mail indien is gekozen voor webmail 

bij Uw provider. 

Chrome, ook een internet browser, die nu bij velen van U door u zelf geïnstalleerd is op uw 

computer. 

En verder is er nog Verkenner en Microsoft Store. Ook geen onbekende. 

Ook is het in Windows 11 mogelijk om apps op de taakbalk te verwijderen of toe te voegen. 

 

Een ander handigheidje kan de nieuwe functie zijn waarbij je bij het verkleinen van een 

scherm kunt kiezen waar je het verkleinde scherm wil hebben. 

 

Tot zover de 1e indrukken van windows 11 

Zoals ik eerder zei. Er is niet veel veranderd. 

Niet voor U als gebruiker. 

Technisch zijn er wel zwaardere eisen gesteld. 

Zo moet de computer voorzien zijn van een recente processor. 

Heeft U een Intel processor dan uit de 8e generatie of jonger (+/- >2019) 

Heeft U een AMD-processor dan AMD Ryzen-prosesor 2000-serie of nieuwer 

Ook moet er een TPM-chip aanwezig zijn. 

TPM staat voor Trusted Platform Module. Dit is een beveiligings-chip. 



Indien de laptop of buro computer niet voldoet aan deze minimum eisen dan zal windows 11 

niet geïnstalleerd worden en blijft U op windows 10 werken. 

 

 
 

Wilt U weten of U computer over gezet kan worden naar windows 11 kijk dan in windows 10 

op de pagina “Start/instellingen /update en beveiliging”. 

Hier heeft windows mogelijk al staan of Uw computer geschikt is of niet. 

Zo wel dan kunt U een keuze maken om direct of later windows 11 te installeren 

Zo niet dan niet. 

 

Komt meteen de vraag naar boven of het erg is dat Uw computer niet naar windows 11 over 

kan. 

Het antwoord is nee. 

 

Windows 10 zal de komende 3 jaar tot okt-2025 actief blijven en zult U updates krijgen voor 

beveiligings fouten in het besturingssysteem. 

Wat na 2025 gaat gebeuren weet nog niemand. Mogelijk is Uw computer dan zo traag 

geworden dat U toe bent aan een nieuwe computer. 

 

Dank voor Uw aandacht. 


