
Wegwijs in de wereld van Windows

Geen diskettestation?

Hannie van Osnabrugge

c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o    

bussum 2006



Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van Windows van Hannie van Osnabrugge,  

ISBN 90 6283 459 0

© 2006 Uitgeverij Coutinho b.v.

Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige 

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van 

artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen 

aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen 

van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 

Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten 

Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

Uitgeverij Coutinho

Postbus 333

1400 AH Bussum

info@coutinho.nl

www.coutinho.nl

Noot van de uitgever: 

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties 

die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uit-

gever.

 Informatie bij Wegwijs in de wereld van Windows — 2/18c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o    



 Infomatie bij Wegwijs in de wereld van Windows — 3/8c   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o    

Geen diskettestation?

In Wegwijs in de wereld van Windows werken cursisten met een diskette. In les 3 worden 

teksten op een diskette bewaard en in les 4 tekeningen. In les 5, over Windows Verkenner, 

worden bestanden van de diskette gekopieerd en in les 7, over e-mail, worden documenten 

van de diskette als bijlage meegestuurd.

Nieuwe computers beschikken vaak niet meer over een diskettestation. Hierdoor doen zich 

problemen voor bij het werken met Wegwijs in de wereld van Windows. In een nieuwe druk 

zal dit probleem worden verholpen. Tot die tijd kunnen cursisten en docenten gebruikmaken 

van de aanwijzingen hieronder om de problemen op te lossen.

Cursisten die niet kunnen werken met een diskette, hebben twee mogelijkheden. De een-

voudigste oplossing is een usb-geheugenstick gebruiken. Cursisten die niet over een geheu-

genstick beschikken, kunnen de bestanden opslaan op de harde schijf (in de map Mijn docu-

menten). 

Deze tweede mogelijkheid heeft het nadeel dat cursisten niet zomaar op een andere plek 

verder kunnen werken met hun bestanden. Als een cursist bijvoorbeeld thuis bestanden 

nodig heeft die op school op de harde schijf staan, kan de docent de bestanden branden 

op een cd-rom. De cursist moet deze bestanden dan thuis kopiëren naar de harde schijf. 

Hieronder vindt de cursist uitleg over hoe dit moet.

• Aanwijzingen voor cursisten met usb-geheugenstick

• Aanwijzingen voor cursisten zonder usb-geheugenstick

• Bestanden kopiëren van een cd-rom naar de harde schijf
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Aanwijzingen voor cursisten met usb-geheugenstick

Pagina 86-88

 Bewaar het document op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette. Bij stap 6 

klikt u op Verwisselbare schijf. Verder kunt u de opdracht in het boek volgen.

Pagina 90

 Bewaar het document op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette.

Pagina 91

 U gaat een document van uw geheugenstick openen. Zorg dat in het vakje achter 

Zoeken in: staat Verwisselbare schijf. Verder kunt u de opdracht in het boek volgen.

Pagina 92-93

 Bij stap 3 bewaart u de brief op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette.

Pagina 95

 Bewaar de brief op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette.

Pagina 96

 Bewaar het recept op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette.

Pagina 125-126

 Bewaar de tekening op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette. Bij stap 3 

klikt u op Verwisselbare schijf. Verder kunt u de opdracht in het boek volgen.

Pagina 127-128

 Bij stap 7 bewaart u de tekening op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette.

Pagina 131

 Bewaar de tekeningen op uw geheugenstick, in plaats van op een diskette.

Pagina 148

 U gaat kijken naar de bestanden op uw geheugenstick in de usb-poort. Bij stap 1 

plaatst u de geheugenstick in de usb-poort. Bij stap 2 klikt u in het linkervak op 

Verwisselbare schijf. In het rechterdeel van het venster verschijnt een overzicht van 

de bestanden op uw geheugenstick.
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Pagina 154-155

 U gaat een bestand van uw geheugenstick kopiëren naar de map Cursus. Bij stap 2 

klikt u op Verwisselbare schijf. In het rechtervak verschijnt een lijst van de bestan-

den op uw geheugenstick.

Pagina 159-161

 Bij stap 7 zal blijken dat het bestand Sollicitatie op de geheugenstick staat en niet op 

de diskette, zoals in het boek staat.

Pagina 162-163

 Opdracht 11 kunt u overslaan.

Pagina 165

 I Poes
 Bewaar het document op uw geheugenstick, en kopieer het document van de geheu-

genstick naar de map Cursus (in Mijn documenten) op de harde schijf.

 II Mappen maken
 Kopieer de teksten van uw geheugenstick naar de map Teksten Wordpad.

 Kopieer de tekeningen van uw geheugenstick naar de map Tekeningen Paint.

Pagina 168

 Bij vraag 5 beschrijft u de stappen die nodig zijn om een bestand van een geheugen-

stick te kopiëren naar de harde schijf.

Pagina 216-217

 Op uw geheugenstick staan teksten en tekeningen die u in deze cursus hebt gemaakt. 

U gaat het document Recept als bijlage meesturen met een e-mailbericht. Bij stap 8 

klikt u op Verwisselbare schijf. Verder kunt u de opdracht in het boek volgen.
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Aanwijzingen voor cursisten zonder usb-geheugenstick

Pagina 86-88

 Bewaar het document in de map Mijn documenten op uw harde schijf, in plaats van op 

een diskette. Bij stap 6 klikt u op Mijn documenten. Verder kunt u de opdracht in het 

boek volgen.

Pagina 90

 Bewaar het document in de map Mijn documenten, in plaats van op een diskette.

Pagina 91

 U gaat een document uit de map Mijn documenten openen. Zorg dat in het vakje 

achter Zoeken in: staat Mijn documenten. Verder kunt u de opdracht in het boek vol-

gen.

Pagina 92-93

 Bij stap 3 bewaart u de brief in de map Mijn documenten, in plaats van op een dis-

kette.

Pagina 95

 Bewaar de brief in de map Mijn documenten, in plaats van op een diskette.

Pagina 96

 Bewaar het recept in de map Mijn documenten, in plaats van op een diskette.

Pagina 125-126

 Bewaar de tekening in de map Mijn afbeeldingen op uw harde schijf, in plaats van op 

een diskette. Bij stap 3 klikt u op Mijn afbeeldingen. Verder kunt u de opdracht in 

het boek volgen.

Pagina 127-128

 Bij stap 7 bewaart u de tekening in de map Mijn afbeeldingen, in plaats van op een 

diskette.

Pagina 131

 Bewaar de tekeningen in de map Mijn afbeeldingen, in plaats van op een diskette.
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Pagina 148

 Opdracht 3 kunt u overslaan.

Pagina 154-155

 Opdracht 7 kunt u overslaan.

Pagina 156

 Klik bij stap 1 in het rechtervak op Recept in de map Mijn documenten. Verder kunt u 

de opdracht in het boek volgen.

Pagina 159-161

 Bij stap 7 zal blijken dat het bestand Sollicitatie in de map Mijn documenten op de 

harde schijf zit, en niet op de diskette zoals in het boek staat.

Pagina 162-163

 Opdracht 11 kunt u overslaan.

Pagina 165

 I Poes
 Bewaar het document in de map Mijn documenten op de harde schijf. U hoeft Windows 

Verkenner niet te starten en het document niet te kopiëren naar de map Cursus.

 II Mappen maken
 Dit oefenwerk kunt u overslaan.

Pagina 168

 Vraag 5 kunt u overslaan.

Pagina 216-217

 In de map Mijn documenten staan teksten en tekeningen die u in deze cursus hebt 

gemaakt. U gaat het document Recept als bijlage meesturen met een e-mailbericht. 

Bij stap 8 klikt u op de map Mijn documenten. Verder kunt u de opdracht in het boek 

volgen.
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Bestanden kopiëren van een cd-rom naar de 
harde schijf

1  Stop de cd in het cd-romstation.

2  Dubbelklik op Deze computer op het bureaublad.

3  Dubbelklik op het cd-romstation        . Nu ziet u alle bestanden en mappen die op de 

 cd-rom staan.

4  Klik op Bewerken en daarna op Alles selecteren.

5  Klik op Bewerken en daarna op Naar map kopiëren... Het venster Map selecteren 

verschijnt.

6  Klik op Mijn documenten en daarna op OK. De bestanden en mappen staan nu ook op 

uw harde schijf, in de map Mijn documenten.


