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Besturingssystemen – Windows Verkenner 

 Deze opdracht is gemaakt voor het besturingssysteem “Windows 7”. 
 Vul de tekst aan waar nodig en voer de doe-opdrachten uit. 

 

Voor deze opdracht moet je weet hebben van volgende knop en toets: 

“Start”-knop “Windows”-toets 

 
 

 
Als we een bestand op onze computer willen openen, kan je dit steeds terugvinden met het 
programma Windows Verkenner (in het Engels “Windows Explorer”). Dit programma is een 
onderdeel van het besturingssysteem “Windows 7” dat op onze computer in school geïnstalleerd 
staat. 

Windows Verkenner openen 

Je hebt verschillende manieren om “Windows Verkenner” te openen. 

 Klik op de “Start”-knop  Klik op “Computer”. 

 Rechtermuisknop op de “Start”-knop  Klik op “ ........................................................................ ”. 

 Houd de “Windows”-toets (op je toetsenbord) ingeduwd en druk op de letter “e” (de “e” 

van explorer). 

Doe-opdracht: Open op elke manier “Windows Verkenner” zodat je drie vensters hebt. Sluit 
nadien twee schermen zodat je er nog één overhoudt. 

Navigatievenster en detailvenster  

Wanneer we een “Windows Verkenner”-venster openen krijg je een venster onderverdeeld in 
twee delen. Links vinden we het “navigatievenster” (1) terug, rechts het “detailvenster” (2). 

 

  

 .............................................  

 ..............................................  
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Via snelkoppelingen kan je snel naar bepaalde mappen op je computer gaan. In het 
“Navigatievenster” vinden we snelkoppelingen naar je Favorieten zoals het mapje “Downloads” 
en naar je Bibliotheken zoals bv. “ ............................................................................................................ ” en  
“ ..................................................................... ”. 

Onder “Computer” vinden we alle opslagmedia terug zoals bijvoorbeeld de harde schijf. Ook 
randapparatuur (bv. een USB-stick of geheugenkaartje) dat gebruikt wordt als opslagmedium 
vinden we hieronder terug. Alle opslagmedia gebruiken we om onze bestanden te bewaren. 

Doe-opdracht: Klik in het “Navigatievenster” op “Computer”. Zorg er eveneens voor dat het 
pijltje voor “Computer” is uitgeklapt. Nu zien we zowel onder “Computer” als rechts in het 
“Detailvenster” alle opslagmedia. Zoals hieronder afbeelding. 

 

Geef alle opslagmedia die jij ziet staan onder “Computer”:  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  

Grootte van opslagmedia 

Elk opslagmedium (bv. harde schijf) heeft een bepaalde grootte, bijvoorbeeld 500GB. Je kan dit 
eenvoudig te weten komen. In de afbeelding hieronder zien we een harde schijf “BOOTCAMP” 
met een grote van 80,4GB waar nog 18,5GB vrij is. 

 

Station-letter 

Elk opslagmedium krijgt ook telkens een station-letter. Dit werkt eenvoudiger voor de 
computer. De harde schijf hierboven heeft als station-letter “C”. Jij kan trouwens zelf bepalen 
welke naam je opslagmedia krijgt (bv. USB van Lynn). 

Geef  van de twee harde schijven in je computer (onder “Hardeschijfstations”) volgende 
informatie: 

Naam Station-letter Grootte (in GB) Ruimte vrij (in GB) 
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Formatteren 

Wanneer je een harde schijf, USB-stick of geheugenkaartje helemaal wil leegmaken, kan je deze 
het beste formatteren. Opgelet, nadien ben je alle bestanden die op dit opslagmedium aanwezig 
zijn onherroepelijk kwijt! 

 

Snelkoppelingen op je bureaublad  

Wanneer je een programma of bepaalde map regelmatig gebruikt, kan je hiervoor een 
snelkoppeling op je bureaublad plaatsen. Je herkent een snelkoppeling aan het kleine pijltje in 
de rechtse onderhoek. 

 

 
 

Doe-opdracht: Zoek in het Start-menu het programma “Word”. Klik rechtermuisknop op 
“Microsoft Office Word 2007” en ga naar “Kopiëren naar”. Selecteer nu “Bureaublad 
(snelkoppeling maken).  

 
 

 

 

Als je nu naar je bureaublad gaat, zie je een snelkoppeling naar het 
programma “Microsoft Office Word 2007”. 

 
 

 
 
Je kan dit ook voor een map aanmaken. 

Doe-opdracht: Open Windows Verkenner (zie eerst bladzijde)  en ga bij je “Bibliotheken” naar 
“Afbeeldingen”. Maak nu een snelkoppeling van de map “Voorbeelden van afbeeldingen”. 
Wanneer je dit gedaan hebt, test je deze snelkoppeling op je bureaublad uit. 

Belangrijk: Een snelkoppeling verwijst naar de map, als je een snelkoppeling verwijdert, blijft 
de map naar waar de snelkoppeling verwees uiteraard bestaan! 
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Weergave wijzigen 

Wanneer je een map opent in Windows Verkenner kan je dit op verschillende manieren laten 
weergeven.  
 

 

 

 

 

Dit doe je via de knop “Weergave wijzigen”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Doe-opdracht: Ga via je snelkoppeling uit vorige oefening naar de map “Voorbeelden van 
afbeeldingen”. Probeer de verschillende weergaven uit.  

Wat is het verschil tussen de weergave “Lijst” en “Details”? 
 ............................................................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................................  

Zoeken 

Vind je een bestand niet meteen terug, dan kan je steeds de zoekfunctie gebruiken. Deze vind je 
rechtsboven terug in Windows Verkenner. 

 

Opgelet, wens je enkel op één bepaald opslagmedium te zoeken (bv. een USB-stick), selecteer 
deze dan alvorens (een deel van) de bestandsnaam in te geven. 
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Doe-opdracht: Zoek op de harde schijf met station-letter “H” het bestand “Kiekeboe”. 

We willen nu van dit bestand enkele eigenschappen weten. Om de eigenschappen te weten van 
een bestand, kan je rechtermuisknop klikken op het 
bestand en “Eigenschappen” selecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vul de eigenschappen in van het gevonden bestand: 

 

 Grootte:  .......................................................................................................................................................................  

 
 Wanneer is het bestand aangemaakt?:  ..........................................................................................................  

 
 Bestandstype:  ...........................................................................................................................................................  

 
 Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar je dit bestand vindt. Doe dit door de locatie (het 

“pad”) op te geven (bv. F:\School\Fotobewerking\Afbeeldingen).  

\\renard\ ....................................................................................................................................................................  

 
Dit bestand staat op onze server “renard”, vandaar dat het pad hiermee begint. 

 

Werken met bestanden en mappen 

Doe-opdracht: Kopiëer de map "Pretparken" van de H-schijf: H:\informatica en plak deze op 
het bureaublad (Opgelet, geen snelkoppeling!). Open de map “Pretparken”. Voer onderstaande 
opdrachten uit en noteer waar nodig. 

 
 In de map pretparken vind je 4 mappen en hoeveel bestanden?  .......................................................  
 
 Open de map “België”. Hoeveel mappen staan hier in?  ............................................................................  
 
 Door twee maal traag op de naam te klikken van een bestand (of map) of door 

rechtermuisknop te klikken en vervolgens “Naam wijzigen”, kan je deze hernoemen. Wijzig de 
naam “Six Flags” naar “Walibi”. 

 

De locatie toont steeds waar het bestand zich 
bevindt. Heb je als locatie van een bestand bv. 
H:\School\Fotobewerking\Afbeeldingen, dan 
bevindt dit zich op het H-station, in de map 
“School”, in de map “Fotobewerking” en in de map 
“Afbeeldingen”. 
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Als je een niet-aaneengesloten groep bestanden of mappen wilt 
selecteren, houd je CTRL ingedrukt terwijl u op elk gewenst 
item klikt.  
 
 Selecteer de bestanden “dalton_terror”, “logo_walibi” en 

“reclame” en versleep deze naar de map “Walibi”. 
 
 
 
 
Als je een aangesloten groep bestanden of mappen wilt 
selecteren, klik je op het eerste item en klik je daarna, terwijl je 
SHIFT ingedrukt houdt, op het laatste item. 
 
 Selecteer op deze manier de overige bestanden in de map 

“België” en versleep deze naar de map “Bobbejaanland”. 
 
Je kan eveneens met de muisaanwijzer slepen om een selectie 
rondom de gewenste items te maken. 

 
 

Als je één of meer bestanden hebt geselecteerd, kan je verschillende taken uitvoeren door 
rechtermuisknop op één van de geselecteerde bestanden te klikken. We kunnen nu bijvoorbeeld 
de bestanden kopiëren, knippen en verwijderen.  

Wanneer je een bestand of map verwijdert, wordt het bestand of de map niet meteen 
verwijderd. Het item wordt eerst in de ................................................  opgeslagen tot deze wordt leeg 
gemaakt. Het is belangrijk om de prullenbak af en toe leeg te maken. Zo maak je immers vrije 
ruimte op je harde schijf. 

 Ga opnieuw naar de map “Pretparken” en verwijder alle bestanden en mappen, behalve die 
van “België”. 

 

Een bestandstype of extensie zijn enkele letters die 
Windows informeert welk soort informatie een bestand 
bevat. Zo heb je bv. .jpg, .docx of .ppt . Aan de hand 
hiervan weet je besturingssysteem (bv. Windows) met 
welk programma het bestand moet worden geopend. 

 
 

 Open de map “België”, nadien  “Bobbejaanland”. Klik rechtermuisknop op het bestand “trein” 
en selecteer “Eigenschappen”. Welke extensie heeft dit bestand?  .....................................................  


