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Handleiding voor docenten en begeleiders

Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord bij Wegwijs in Windows 
8.1 is bedoeld voor cursisten die nog geen ervaring hebben met de computer. Met de 
opdrachten in deze extra les oefenen de cursisten met de muis en het toetsenbord. Zij 
leren het aan- en uitzetten van de computer en het aanmelden bij Windows 8.1. Ook het 
starten en afsluiten van een programma komt aan bod. Er wordt gewerkt met twee pro-
gramma’s:

	 het spel Klondike (dit is een nieuwe naam voor Patience). Klondike is een onderdeel van 
Microsoft Solitaire Collection, een verzameling van vijf kaartspelen die je alléén kunt 
 spelen.

	 het programma Toets en Bord. Dit programma wordt in Wegwijsboeken gebruikt om cur-
sisten vertrouwd te maken met het toetsenbord.

Klondike en Toets en Bord moeten vooraf op de computer worden geïnstalleerd door de 
docent of begeleider. U vindt hierna handleidingen voor het downloaden en installeren 
van deze programma’s. Als de programma’s volgens deze aanwijzingen worden geïnstal-
leerd, zullen de opdrachten in de extra les kloppen met wat de cursist ziet op het beeld-
scherm.
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Handleiding voor docenten en begeleiders

I  Downloaden en installeren van Klondike (het vroegere Patience)

Klondike is een onderdeel van de app Microsoft Solitaire Collection, een verzameling 
kaartspelen van Microsoft. U kunt het gratis downloaden uit de Windows Store. Daar 
hebt u een Microsoft-account voor nodig. Na de installatie maakt u de app Microsoft 
Solitaire Collection vast aan het startscherm en verplaatst u de tegel naar de linker-
kant van het startscherm. Ook maakt u de app vast aan de taakbalk.

Opdracht

1  Klik in het startscherm van Windows 8.1 op de tegel Store.

2  Typ in het zoekvak rechtsboven in het scherm: microsoft solitaire collection  .
3  Klik op Microsoft Solitaire Collection.
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4  Klik aan de linkerkant op Installeren.
 

Rechtsboven in het scherm ziet u een melding als de verzameling spellen is geïnstalleerd.
 

U gaat de tegel van Microsoft Solitaire Collection vastmaken aan het startscherm.
5  Ga naar het startscherm.
6  Typ: microsoft solitaire collection  , klik met de rechtermuisknop op de app Microsoft 

Solitaire Collection en klik vervolgens op Vastmaken aan startscherm. U ziet de tegel 
van Microsoft Solitaire Collection in het startscherm.

 

7  Sleep de tegel naar de linkerkant van het startscherm.
U gaat Microsoft Solitaire Collection ook vastmaken aan de taakbalk.

8  Klik met de rechtermuisknop op de tegel van Microsoft Solitaire Collection en klik daar-
na op Aan taakbalk vastmaken. U kunt de app nu starten vanuit het startscherm en ook 
vanaf het bureaublad.

9  Klik op de tegel Microsoft Solitaire Collection. De eerste keer dat u Microsoft Solitaire 
Collection start, wordt gevraagd of u het spel toegang wilt geven tot uw gegevens. Klik op 
Ja.
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U ziet een overzicht van de spellen die u kunt spelen.
 

10 Klik op Klondike.
  

Als Klondike is gestart ziet u het venster Zo speel je. U kunt dit venster sluiten.
11 Sluit de app Microsoft Solitaire Collection af.
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Handleiding voor docenten en begeleiders

II   Downloaden en installeren van Toets en Bord

In de extra les over de muis en het toetsenbord wordt ook gewerkt met het program-
ma Toets en Bord. Dit programma is gemaakt om cursisten vertrouwd te maken met 
het toetsenbord. U gaat het programma downloaden van de website van Coutinho. 
Daarna maakt u een snelkoppeling op het bureaublad en maakt u het programma vast 
aan het startscherm.

Opdracht

1  Ga naar het bureaublad, start de Verkenner en maak in de map Documenten een nieuwe 
map met de naam Toets en Bord.

2  Start het programma Internet Explorer en ga naar www.coutinho.nl/wegwijs.
3  Klik op het plaatje van het boek Wegwijs in Windows 8.1.
4  Klik boven aan de pagina op Extra lessen voor beginners en klik vervolgens op Toets en 

Bord downloaden. U ziet:
 

5  Klik op Opslaan. Onderaan verschijnt een balk met een gele rand.
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6  Klik op Map openen. U ziet het bestand Toets_en_Bord in de map Downloads.
 

Het bestand Toets_en_Bord is geselecteerd.
7  Klik op Hulpprogramma’s voor gecomprimeerde mappen en daarna op Alles uitpakken.
 

8  Het venster Gecomprimeerde (gezipte) mappen verschijnt.
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Nu kunt u aangeven waar u de bestanden van Toets en Bord wilt uitpakken en opslaan. 
Dat doet u in de map Toets en Bord in de map Documenten.

9  Klik op Bladeren…
10  Klik op Deze pc, Documenten en daarna op de map Toets en Bord.
11  Klik op OK.
12  Klik op Uitpakken. De bestanden worden uitgepakt.
 

U ziet de bestanden in de map Toets en Bord.
 

U gaat het programma vastmaken aan het startscherm. U maakt ook een snelkoppeling 
op het bureaublad.

13  Klik met de rechtermuisknop op T&B  .
14  Klik op Vastmaken aan Start.
15  Klik nogmaals met de rechtermuisknop op T&B.
16  Klik op Kopiëren naar en daarna op Bureaublad (snelkoppeling maken).

U kunt Toets en Bord nu starten vanaf het bureaublad en ook vanuit het startscherm.
17  Sluit de Verkenner.
18  Druk op de Windows-toets. U bent in het startscherm.
19  Sleep de tegel van Toets en Bord naar de linkerkant van het startscherm.
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In deze les gaat u oefenen met de muis en het toetsenbord van de computer. Met de 
muis en het toetsenbord geeft u de computer opdrachten, bijvoorbeeld om een pro-
gramma te starten of om tekst in te voeren. Voordat u met de computer kan werken 
moet u zich aanmelden bij Windows.

Aan het eind van deze les kunt u:

		 de computer aan- en uitzetten
		 zich aanmelden bij Windows 8.1
		 een programma starten en afsluiten
		 met de muis aanwijzen, klikken, rechtsklikken, dubbelklikken en slepen
		 de belangrijkste toetsen van het toetsenbord gebruiken

Extra les
Muis en toetsenbord
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1
De computer aanzetten

U gaat de computer aanzetten. Voordat u met de computer kunt werken moet u zich 
aanmelden.

Opdracht

1  Zoek de aan/uitknop.

 
 

2  Zet de computer aan en wacht even. U ziet op het beeldscherm:
 

aan/uitknop

laptop

desktop

aan/uitknop
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Dit is het beginscherm met de tijd en de datum. Let op: op uw computer kan het begin-
scherm er anders uitzien. U kunt nog niets doen. U moet zich eerst aanmelden.

3  Druk op een toets op het toetsenbord, het maakt niet uit welke toets.
U ziet het aanmeldscherm. In de volgende opdracht gaat u zich aanmelden.
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2
Aanmelden bij Windows

U ziet op het aanmeldscherm een of meer plaatjes. Dat zijn de gebruikers van de com-
puter. Op uw beeldscherm staan andere plaatjes en namen.

U ziet ook de muiswijzer  . Als u de muis beweegt over het tafelblad, beweegt de 
muiswijzer op het scherm mee. Met de muis moet u klikken. Klikken is één keer druk-
ken op de linkermuisknop. Meestal moet u zich aanmelden met een wachtwoord. Het 
wachtwoord moet u typen op het toetsenbord. Vraag uw begeleider of docent om het 
wachtwoord als u dat niet weet.

Opdracht

1  Bekijk het aanmeldscherm.
 

2  Zoek de muiswijzer op het beeldscherm .
3  Beweeg de muis voorzichtig over het tafelblad. De muiswijzer op het scherm beweegt  

mee.
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4  Beweeg de muis naar het plaatje. Zijn er meer plaatjes? Vraag dan de docent met welk 
plaatje u zich moet aanmelden.

5  Klik op het plaatje waarmee u zich moet aanmelden.
6  Klik in het witte vak naast het plaatje.
 

7  Typ het wachtwoord.
 

 Let op: het kan op uw computer anders gaan. Misschien hebt u geen wachtwoord nodig.
8  Druk op Enter op het toetsenbord.
 

Enter
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U ziet het startscherm van Windows 8.1
 

 
Ziet het scherm er bij u anders uit? Mogelijk start uw computer met het bureaublad. 
Vraag uw docent of begeleider om deze instelling te wijzigen. De instructies hiervoor 
staan op pagina 20 van het boek Wegwijs in Windows 8.1.
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3
Klondike starten met de muis

Met de muis geeft u de computer opdrachten. Met de muis kunt u:

Aanwijzen de muiswijzer over het scherm bewegen en iets op het scherm 
aanwijzen

Klikken één keer op de linkermuisknop drukken

Rechtsklikken één keer op de rechtermuisknop drukken

Dubbelklikken twee keer snel achter elkaar op de linkermuisknop drukken

Slepen iets op het scherm verplaatsen

U gaat oefenen met de muis door Klondike te spelen. Klondike is een kaartspel van 
Windows. Het is een andere naam voor Patience. Klondike is een onderdeel van Mi-
crosoft Solitaire Collection. U gaat Klondike starten. U klikt in het startscherm op het 
plaatje van Microsoft Solitaire Collection.

Opdracht

1  Zoek het plaatje van Microsoft Solitaire Collection in het startscherm.
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2  Klik op Microsoft Solitaire Collection. U ziet allemaal kaartspelen.
 

3  Klik op Klondike.
 

 
U ziet het beginscherm van Klondike. U ziet ook de uitleg van het spel. U kunt steeds op 
Volgende klikken om meer uitleg te krijgen over de spelregels. Klik op Sluiten als u geen 
uitleg nodig hebt.
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Tip
 

Als u de spelregels al kent, kunt u in het beginscherm van Klondike ook aangeven dat u de 
uitleg niet meer wilt zien. Klik dan in het vakje bij Niet meer tonen.
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4
Klikken en slepen in Klondike

Bij Klondike moet u klikken, slepen en rechtsklikken:

Klikken U draait een kaart om door op een kaart te klikken.

Slepen U verplaatst een kaart door te slepen met de muis. U zet de muis 
op de kaart. U drukt op de linkermuisknop en houdt deze inge-
drukt. Door de muis te bewegen, brengt u de kaart naar een an-
dere plek. Als de kaart op haar plaats ligt, laat u de muisknop los.

Rechtsklikken U klikt één keer op de rechtermuisknop. U ziet dan allerlei knop-
pen waar u op kunt klikken, bijvoorbeeld om een nieuw spel te 
starten.

Opdracht

1  Speel het spel.
2  Begin een nieuw spel: klik ergens op een lege plaats met de rechtermuisknop.
3  Klik rechtsonder in het scherm op Opnieuw delen.

U ziet een boodschap op het scherm.

 

4  Klik op Doorgaan.
Er verschijnt een nieuw spel.

5  Speel het spel nog een keer.
Wilt u stoppen?

6  Beweeg de muis helemaal naar de rechterbovenhoek. U ziet twee knoppen:
 

7  Klik op  . Het spel wordt afgesloten.
U bent weer terug in het startscherm.
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5
Toets en Bord starten

Met het toetsenbord geeft u de computer opdrachten. U kunt ook teksten typen met 
het toetsenbord. In het startscherm staat het programma Toets en Bord.

Met dit programma leert u werken met het toetsenbord van de computer. U gaat het 
programma eerst starten.

Opdracht

1  Zoek het plaatje van Toets en Bord in het startscherm.
 

2  Klik op het plaatje van Toets en Bord.
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Het programma staat op het scherm.
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6
Toets en Bord

U gaat werken met Toets en Bord.

Opdracht

1  Klik op Start om te beginnen.
 

2  Bekijk de eerste opdracht. Onderaan ziet u drie knoppen:

  Naar de vorige opdracht

  Naar de volgende opdracht

  Naar het begin van Toets en Bord

3  Lees de uitleg en maak alle opdrachten.
4  Klik op  om Toets en Bord af te sluiten.

U bent weer terug in het startscherm.
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7
De belangrijkste toetsen

U hebt gewerkt met het toetsenbord van de computer. Met het toetsenbord typt u 
letters, cijfers en andere tekens. Speciale toetsen zijn:

Enter de Enter-toets een opdracht bevestigen

Shift de Shift-toets één hoofdletter maken

CapsLock de CapsLock-toets in hoofdletters typen

Backspace de Backspace-toets een letter weghalen

de pijltjestoetsen iets op het scherm verplaatsen

de Windows-toets naar het startscherm van Windows gaan

De Shift-toets gebruikt u ook om de tekens op de knoppen boven een cijfer of een an-
der teken te typen, bijvoorbeeld:
! ? < > + : @ % ( )

Opdracht

1  Wijs deze toetsen aan op het toetsenbord van de computer.
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8
Het bureaublad

Windows 8.1 heeft ook een bureaublad. Op het bureaublad van Windows liggen, net 
als op uw eigen bureau, allerlei hulpmiddelen om met de computer te werken. Vanaf 
het bureaublad kunt u (net als vanuit het startscherm) programma’s starten. De plaat-
jes op het bureaublad heten pictogrammen. Ze stellen programma’s voor. Vanuit het 
startscherm kunt u naar het bureaublad.

Opdracht

1  Controleer of u het startscherm ziet.
2  Zoek de tegel van het bureaublad. Onder aan de tegel staat Bureaublad.
 

 Let op: bij u kan de tegel van het bureaublad er anders uitzien.
3  Klik op de tegel van het bureaublad.

U ziet het bureaublad.
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9
Klondike starten vanaf het bureaublad

Het bureaublad ziet er vaak zo uit:

Een computergebruiker kan zelf instellen hoe het bureaublad eruitziet. Misschien ziet 
uw bureaublad er anders uit. Voor het werken met de computer maakt dat niet uit. 
Onder aan het bureaublad ziet u de taakbalk. Hier ziet u programma’s staan.

In de taakbalk ziet u het plaatje van Microsoft Solitaire Collection, met het spel 
 Klondike.

U gaat Klondike starten.
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Opdracht

1  Bekijk het bureaublad.
2  Bekijk de taakbalk onder aan het bureaublad.
 

3  Zoek het plaatje van Microsoft Solitaire Collection in de taakbalk.
 

4  Klik op het plaatje van Microsoft Solitaire Collection in de taakbalk. Het programma 
staat op het scherm.

5  Klik op het spel Klondike.
6  Speel het spel nog een keer.

Wilt u stoppen?
7  Beweeg de muis helemaal naar de rechterbovenhoek en klik op  .

U bent weer terug in het startscherm.



Extra les – Muis en toetsenbord bij Wegwijs in Windows 8.1

27 van 31

10
Toets en Bord starten vanaf het bureaublad

U gaat nog een keer werken met Toets en Bord. U start het programma vanaf het bu-
reaublad. Op het bureaublad ligt een plaatje (pictogram) van Toets en Bord. U moet 
dubbelklikken op het plaatje. Dat betekent twee keer klikken op de linkermuisknop.

Opdracht

1  Klik op de tegel van het bureaublad.
2  Zoek het pictogram van Toets en Bord.
 

3  Dubbelklik op het pictogram van Toets en Bord. Let op: dat is twee keer snel achter elkaar 
klikken op de linkermuisknop.

4  Werk Toets en Bord nog een keer door.
Wilt u afsluiten?

5  Klik eerst op  en daarna op  .
U bent weer terug op het bureaublad.

Tip

Vindt u dubbelklikken lastig? U kunt ook één keer klikken op het pictogram en daarna op 
Enter drukken.
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11
De computer uitschakelen

Als u klaar bent met het werken op de computer kunt u de computer niet zomaar uit-
zetten door op de aan/uitknop te drukken. Windows moet altijd goed worden afgeslo-
ten. U gaat eerst terug naar het startscherm.

Opdracht

1  Druk op de Windows-toets op het toetsenbord.

U bent in het startscherm.
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2  Klik in de rechterbovenhoek op Opties voor Aan/Uit  .

U ziet:

3  Klik op Afsluiten. De computer wordt afgesloten.

Tip

U kunt de computer ook in de slaapstand zetten. U klikt op Opties voor Aan/Uit en 
daarna op Slaapstand. Als u klikt op Slaapstand wordt het beeldscherm direct zwart. De 
computer gebruikt nu weinig stroom. Windows onthoudt met welke programma’s u aan 
het werk was. Als u weer verder wilt werken, moet u meestal de aan/uitknop indrukken of 
één keer klikken met de linkermuisknop. Dat kan op uw computer anders zijn.
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Oefenen

I   Klondike

Zet de computer aan. Start het programma Microsoft Solitaire Collection vanuit het 
startscherm. Speel het spel Klondike. Sluit het programma af. Zet de computer in de 
slaapstand.

II   Toets en Bord

Zet de computer aan. Start het programma Toets en Bord vanaf het bureaublad. Werk alle 
onderdelen nog eens door. Sluit het programma af en sluit ook de computer af.
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Vragen

1  Een vraagteken maakt u met:
 
   Shift-toets + ?

/

   pijltje omhoog + ?
/

   Enter + ?
/

2  Dubbelklikken is:

   eerst met de linkermuisknop en daarna met de rechtermuisknop klikken
   klikken en de linkermuisknop ingedrukt houden
   twee keer snel achter elkaar klikken met de linkermuisknop

3  Slepen is een voorwerp op het scherm verwijderen.

   waar
   niet waar

4  U schakelt de computer uit door:

   de aan/uitknop in te drukken
   te klikken op de startknop en daarna op Afsluiten
   te klikken op Opties voor Aan/Uit en daarna op Afsluiten

5  Wat betekent: ‘de computer in de slaapstand zetten’?
 

De antwoorden vindt u in het document ‘Antwoorden op de vragen’ op de webpagina bij het boek 

Wegwijs in Windows 8.1 op www.coutinho.nl/wegwijs.


