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Orde op de PC
Wat komt er aan de orde:
 Mappen en Bestanden
 Opschonen van de PC met Windows
 Opschonen met CCleaner
 Partities maken
 Het belang van de opslag van Data als Back-up
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Orde op de PC
Mappen en Bestanden
Korte omschrijving van de begrippen
een programma of een app..
Met programma’s of apps kunt u bepaalde bestanden maken, tonen of bewerken.

een map is te vergelijken met een ordner, waarin gegevens opgeborgen
kunnen worden;
submappen zijn te vergelijken met de tabbladen waarachter de gegevens
opgeborgen worden.
een bestand is alles wat op de computer opgeslagen wordt.
Eenvoudig gezegd een eindproduct.
Bijvoorbeeld een brief, een recept, een foto of plaatje dat u op de computer zet
Omdat op een computer tienduizenden bestanden opgeslagen kunnen worden
gaan we deze netjes opbergen in mappen en submappen.
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Orde op de PC
Een van onze boekenkasten
Wij weten ongeveer wat er staat, maar
moeten toch wel even zoeken.
Op de PC zou dit maar een fractie zijn van alle
bestanden die op de schijf kunnen staan.
In de bibliotheek hier wordt het wel anders.
Daar staan de boeken wél gerangschikt op
categorie en op alfabet.
Het voordeel van de PC is dat alle bestanden
alfabetisch gerangschikt worden.
Alleen moet je ze zelf ordenen en in de juiste
mappen zetten.
Daar voor gebruiken we de Verkenner
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De Verkenner
Om mappen en submappen te kunnen maken, verplaatsen, verwijderen, naam
te wijzigen etc. hebben we een programma nodig, de Verkenner.
Dit programma is ook om de door u zelf gemaakte documenten op te slaan.
De Verkenner vindt u op de taakbalk (het gele mapje).
Door 1x op de verkenner te klikken opent u de mappenstructuur op de computer.
Om goed met de verkenner te kunnen werken is het belangrijk om de opbouw en de
structuur van de verkenner te kennen.
Daarom gaan we daar wat dieper op in.
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De Verkenner 2
Alle hoofditems zijn hier dichtgevouwen en
kunnen middels het blauwe > open geklapt
worden.

De hoofdopbouw verschilt van computer tot
computer.
Hier zien we de hoofditems van de verkenner .
Nieuw in Windows 10 is de snelle toegang.
OneDrive is de opslag in de Cloud.

De H: schijf is in dit geval een USB -stick
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De Verkenner 3
Op deze afbeelding zijn de hoofditems
(mappen) van de verkenner opengeklapt.
Wat opvalt is dat in de snelle toegang en op
deze PC voor een groot deel dezelfde mappen
te zien zijn.
Windows heeft deze snelle toegang
toegevoegd voor het gemak.
In de mappen met dezelfde naam staan de
submappen en bestanden.

Niet iedereen vindt dit makkelijk , maar
sommigen zweren erbij.
Uiteindelijk is het een eigen keuze waar je
wilt gaan werken.
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De Verkenner 4
Een voorbeeld van een verkenner van een
andere PC met een tweede harde schijf in dit
geval de D: schijf
Deze is verdeeld in in twee partities in D en F
Voor het gemak worden deze ook schijven
genoemd.
Op D: staan alle bestanden
F: wordt voor muziek en video’s gebruikt
Verderop wordt er meer over de partities
maken uitgelegd

Orde op de PC

8

De Verkenner 5

Nog een voorbeeld van een verkenner van een
andere PC met een tweede harde schijf in dit
een externe D: schijf Data opslag genaamd.
Op deze schijf zijn geen extra partities gemaakt.
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Verkenner 6

.

De linkerkolom is de navigatiekolom
Aan de rechterkant zie je de verschillend partities, schijven en usb sticks
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Hoe werkt de verkenner nader bekeken

.

Hier zie je de verschillend partities, schijven en usb sticks
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Niet alles op één schijf
 Op de C: schijf staan de programma’s of apps die je op de computer draait.
De systeembestanden.
 Bij voorkeur niet alles op een schijf opslaan,
maar als er maar één schijf is staan daar ook alle documenten/ bestanden op.
(bijvoorbeeld: .doc .xls .jpg en dergelijke)
 De meeste PC’s hebben meer dan één schijf of partitie
bijv. de D:schijf waar de bestanden opgeslagen kunnen worden.
.
 Om orde op de PC te krijgen moeten de bestanden in mappen en
submappen opgeslagen worden .
Bekijk je eigen PC met verkenner en maak een plan hoe je dit gaat realiseren.
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Geef een map een logische naam
In deze presentatie ga ik uit van een PC met alleen een C: schijf.
 Windows is zo ingesteld met hoofditems die je ziet staan in de snelle toegang dat
het programma documenten bij documenten opslaat , foto’s bij afbeeldingen enz.
 In Afbeeldingen gaan we een map FOTO’S maken om onze foto’s op te slaan.

Hierin komen submappen met logische namen zoals bijv.:
. Huis en Tuin
Kinderen
Familie
Vakantie
 Zo kun je ook je Documenten indelen
 Belastingen
Huis
Verzekering
Ziektekosten
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Een nieuwe map maken 1
In de map Afbeeldingen van de Snelle toegang maken we een nieuwe (sub)map met
de naam Foto’s:

1. Selecteer Afbeeldingen
2. Klik er met de
rechtermuisknop op
3. Klik in het menu op Nieuw
. een nieuwe map
en
verschijnt
4. Geef de nieuwe map
een logische naam
In dit geval Foto’s
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Een nieuwe map maken 2
In de map Afbeeldingen van de Snelle toegang maken we een nieuwe (sub)map met
het lint:

1. Selecteer Afbeeldingen
2. Klik in het lint op
het pictogram en
.nieuwe map verschijnt
3. Geef de nieuwe map
een logische naam
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Submappen Maken 1
In de map Foto's worden op dezelfde manier de submappen aangemaakt.
Let op dat je de goede map selecteert om de submappen in aan te maken .
Dit kun je controleren in de Adresbalk

.
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Submappen maken 2

Zoals al eerder vermeld is zet Windows de mappen die aangemaakt zijn in
alfabetische volgorde neer.
 Getallen reeksen zet Windows ook in volgorde weg.
Wil je een map perse als eerste zien dan zet je een underscore voor de
naam van de map.
. Je hoeft niet voor alles een map aan te maken.
Je kunt ook een verzamelmap met bijv. de naam diversen aan maken.
Wil je deze onderaan de lijst hebben kan je hier bijv. een Z- voor Diversen
zetten.
Ga je op de D- schijf werken maak dan een goede eigen indeling .
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Submappen maken 3
Submappen kun je ook nog opsplitsen .
Dit kan meerdere keren. Is een persoonlijke keuze.

.
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Kopiëren, Plakken en Verwijderen
Het plaatsen van de bestanden in de juiste mappen doet u door middel van:
.
•Knippen of Kopiëren:
Selecteer/klik met de rechter muis op het te kopiëren bestand en kies in het menu
voor Knippen of Kopiëren.
•Plakken:
Selecteer/klik met de rechter muisknop op de map waar het bestand opgeslagen moet
worden en kies vervolgens voor plakken.
Let.op: Na het kopiëren kunnen de bestanden van de oorspronkelijke plaats het best
meteen verwijderd worden!
•Slepen:
Kan ook, maar wordt (voor onervaren gebruikers) afgeraden.

•Verwijderen:
Selecteer de gewenste map of het bestand door er op te klikken en druk op <Delete>
Op dezelfde manier kunnen mappen verplaats worden.
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Kopiëren, Plakken en Verwijderen 2
Als een aaneengesloten rij bestanden verplaatst moet worden:
Klik. op het eerste te verplaatsen bestand, druk de shift toets in en houdt die
ingedrukt. Klik nu op het laatste te verplaatsen bestand in de rij.
Alle bestanden zijn nu geselecteerd.
Laat alle toetsen los en voer één van de hiervoor beschreven acties uit.
Kopiëren/plakken en verwijderen.
. enkele bestanden, die niet een rij vormen verplaatst moeten worden:
Als
Klik op het eerste te verplaatsen bestand, druk de Ctrl toets in en houdt die
ingedrukt.
Klik vervolgens alle te verplaatsen bestanden individueel aan. Verder is de actie
gelijk als hiervoor beschreven.
Alle hiervoor genoemde acties kunnen tegelijkertijd op meerdere bestanden of
mappen toegepast worden.
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Submappen maken in de Email
Ook in de het E-mail programma kunnen submappen
worden gemaakt.
In grote lijnen werkt dit hetzelfde als “normale” mappen
al kan dit per mailprogramma een weinig verschillen.

.
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De PC opschonen met Windows 1
In de eerste versies van Windows moest de PC regelmatig gedefragmenteerd
worden.

Een beetje groot bestand werd door de computer in allerlei lege plekken gestopt
en zodoende werd het steeds meer een rommeltje wat natuurlijk vertraging tot
gevolg had. Het zag er vroeger zo uit
.
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De PC opschonen met Windows 2
Dit programma staat onder defragmenteren en optimaliseren.
Windows 10 geeft aan dit niet meer nodig is

.
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De PC opschonen met Windows 3

Windows
adviseert om via
instellingen
Systeem
.
Opslag
Slim opslaan
op aan te zetten
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De PC opschonen met Windows 4
Schijfopruiming is nog wel mogelijk
Dat kan via Windows systeembeheer
•Typ in het zoekvenster linksonder in de
taakbalk Schijfopruiming
•Je krijgt dan de vraag of u welke schijf
of partitie je wilt opschonen
•Kies de schijf of partitie en klik op OK
•Er .verschijnt een venster met te
verwijderen bestanden.
•U ziet hoeveel ruimte vrijgemaakt kan
worden door onderdelen aan te vinken
en vervolgens te verwijderen.
•Klik op Systeembestanden opschonen.
Zo wordt Windows 10 old verwijderd.
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De PC opschonen met CCleaner 1
Een andere methode (en de meest gebruikte) om de PC op te schonen is de
CCleaner.

.
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De PC opschonen met CCleaner 2

Je kunt met CCleaner voor
aangepast opschonen kiezen.

.

Daarbij bepaal jezelf wat wel en
niet opgeschoond moet worden.
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De PC opschonen met CCleaner 3
Extra geeft o.a. de mogelijkheid om dubbele bestanden op te sporen en te
verwijderen.

.
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CCleaner installeren
Ga naar https://www.ccleaner.com

.

Je krijgt dan de keuze tussen kopen en gratis downloaden
De gratis download heeft minder mogelijkheden maar voldoet voor huiselijk
gebruik uitstekend
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CCleaner installeren 2
Ga naar https://www.ccleaner.com
• Kies voor gratis downloaden
• Let op dat er geen extra programma’s meekomen (tenzij u daar voor kiest)
• Het programma maakt een snelkoppeling op het bureaublad
• Als het geïnstalleerd is kunt u het via opties aan uw eigen wensen aanpassen

.
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Partities maken in Windows 1
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows
Klik op

in de rechterkolom staat een overzicht van de schijven

.

Orde op de PC

32

Partities maken in Windows 2
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows
1. Klik met de rechtermuisknop op deze pc en selecteer Beheren

.
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Partities maken in Windows 3
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows

Dan verschijnt dit scherm
Open Schijfbeheer 
.
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Partities maken in Windows 4
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows
.

Selecteer de schijf
waarvan u
een partitie wilt
maken
en klik op
.
Volume verkleinen
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Partities maken in Windows 5
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows

In deze situatie kan de
schijf in 2 gelijke partities
verdeeld worden.
Klik .op verkleinen.

.

De partities hoeven niet
gelijk te zijn, dit kan
ingesteld worden.
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Partities maken in Windows 6
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows

Dit is het resultaat.
Data opslag D: is gehalveerd.
Het niet toegewezen deel moet nog een stationsletter en een naam krijgen.

.
.
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Partities maken in Windows 7
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows

Wijs een stationsletter toe,
klik op Volgende
en vervolgens
op Voltooien
.
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Partities maken in Windows 8
Een partitie maken of wijzigen in Microsoft Windows

Sluit Computer beheer.
.
De partitie kan in de
verkenner herbenoemd
worden met Naam Wijzigen.

De verkenner sluiten en
opnieuw openen om de
naam door te voeren.
Het eindresultaat 
Orde op de PC

39

Data opslag als Back-up 1

Bestanden opslaan op een externe schijf, USB-stick of in de Cloud
Het is belangrijk om altijd een kopie van je data
extern op te slaan in verband met een mogelijke
crash van de PC, diefstal, brand of bijv.
gijzelsoftware.
Dit
. kan op verschillende manieren.
Een ervan is de Cloud ofwel opslag op de servers
van bijv.
Microsoft (One Drive)

of Google (Google Drive)
Beide hebben een gratis opslag van enkele GB’s
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Data opslag als Back-up 2
Bestanden opslaan op een externe schijf of USB-stick

Wie geen gebruik wil
maken van de Cloud
kan een externe schijf
aanschaffen of een
grote USB stick
.
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Einde,
.

gelukkig, ik ben klaar.
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