
 

Windows 8.1 zoals het bedoeld is 
 
Windows 8.1 toont bij de eerste opstart een interface die gekenmerkt wordt door tegeltjes, heel veel 
tegeltjes. Tegeltjes die informatie tonen. Tegeltjes die, wanneer je erop klikt, nog meer informatie laten 
zien. Meestal schermvullend, maar het kan ook op een deel van het scherm.  
 
Leuk in Windows 8.1 is dat je kunt kiezen hoe het te gebruiken. Klassiek op het Bureaublad en, zoals het 

in de toekomst zal gaan, via de nieuwe gebruikers interface: het Startscherm.  

In een vorig artikel schreef ik hoe dit Startscherm te vermijden is, opdat je een soort van super Windows 

7 krijgt. Nu, in dit artikel, focus ik op de mogelijkheden die deze nieuwe interface biedt.  

Ik zie vaak mensen die de pc louter functioneel gebruiken, heel tevreden zijn met de nieuwe interface. 

Zij zijn blij verrast door de simpelheid van het gebruik. Dit vind ik een betere ontwikkeling dan ik als 

power user, eerst wilde inzien. Vooral omdat we deze nieuwe interface niet kunnen tegenhouden. 

Microsoft zet door op de ingeslagen weg. De vraag is niet óf de nieuwe tegelinterface zal doorzetten, 

maar wannéér. 

 

In de rest van het artikel gebruik ik, in plaats van de term ‘Moderne User Interface’ het woord 

Startscherm of Startmenu en voor het ‘klassieke bureaublad’ de term ‘Bureaublad’. Met ‘app’ bedoel ik 

een programma dat via de Tegelinterface draait. 

1 MICROSOFT ACCOUNT 

Wil je volledig gebruik maken van het startmenu, dan ontkom je niet aan het gebruik van een Microsoft-

account (MS-account). Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en het wachtwoord dat je 



 
gebruikt om je aan te melden bij Windows 8.1. Mogelijk heb je al een Hotmail, of (X-box) Live-account 

dat je kunt gebruiken. Ook zou je ervoor kunnen kiezen om een nieuw e-mailadres aan te maken op 

outlook.com. 

Zonder Microsoft-account moet je steeds weer opnieuw inloggen om apps te installeren en/of bij te 

werken. Ook kun je niet volledig gebruik maken van de Bing-diensten zoals de Muziekdienst Xbox live, 

Skype en Skydrive. Bij het opnieuw installeren van Windows 8.1 worden instellingen die opgeslagen zijn 

onder het MS-account teruggezet. Denk hierbij aan je favorieten, wachtwoorden, vormgeving, e-mail, 

etc …. Tevens gebruik je het MS-account om je gegevens te synchroniseren tussen je pc’s, smartphones 

en tablets. Zelfs op de Apple en Android telefoons en tablets voor wat betreft Mail, Contacten en 

Agenda. Op Windows phones en tablets is de synchronisatie verder doorgevoerd. Wanneer je het MS-

account koppelt met Social Media, worden contactpersonen en hun profielen meegenomen en zo zie je 

in de Personen-app de profielfoto’s opgenomen worden. 

 

 

Het MS-account bevat heel veel gegevens van je. Bovendien staat waarschijnlijk al je mail, met daarin 

inloggegevens, etc., onder het MS-account en in je Skydrive! Beveilig het daarom met een sterk 

wachtwoord (min. 12 tekens). Sla dit wachtwoord niet op in de browser cache! Wachtwoorden in de 

browser zijn eenvoudig door malware te oogsten. Beter nog is om beveiliging in twee stappen in te 

stellen. Wens je in een vertrouwde omgeving een eenvoudiger wachtwoord, dan kan dat door op 

vertrouwde systemen een pincode of beter nog een afbeeldingswachtwoord te gebruiken. Dit stel je in 

bij: Charms > Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Accounts > Aanmeldingsopties. 

  



 

2 DE EERSTE START 

 

Je komt na de installatie direct in het Startmenu (zie de eerste afbeelding), het hart van de pc-bediening. 

Bij een frisse start staan hier al verschillende basis-apps, 

waaronder het e-mailprogramma, contactpersonen en 

Internet Explorer als browser. In Windows 8 stonden hier 

nog alle apps. In 8.1gelukkig alleen de door jou gewenste 

apps. Alle apps zijn ‘verdwenen’ naar het 

‘onderwaterscherm’. Nieuw geïnstalleerde apps vind je 

alleen in dat overzicht. Daar vind je alle apps in één 

overzicht met Bureaubladprogramma’s. Dit app-overzicht bereik je door óf 

omhoog te vegen op een aanraakscherm óf met de muis te klikken op de pijl  in 

de linker benedenhoek.  

Veel van de tegels zijn zgn. Live-tegels. Hierop zie je in één oogopslag alle 

wijzigingen. Nieuwe mail, maar ook het laatste nieuws, het weer en verder alles 

wat je mogelijk interesseert. Veel apps hoef je niet te openen om je informatie te 

vergaren. Wil je meer informatie dan open je de app. Wil je nog meer, dan 

installeer je nieuwe apps vanuit de Windows Store. 

Is Windows 8.1 nieuw voor je? Start dan met de lessen die je vindt in de app: Help 

en Tips. 

Om het meeste uit Windows te kunnen halen wil je toegang tot het internet. Test 

eerst of je dat hebt. Geen internet? Open dan Charms (zie afb. rechts) door vanaf 

de rechterrand te vegen of door met de muis een rechterhoek aan te wijzen (niet 

klikken!) of met de sneltoets Win: +C. Klik vervolgens op het tandwiel 

(Eigenschappen) en in het dan verschijnende scherm op het netwerkpictogram (  

of ). Klik nu op de naam van het netwerk waarmee je contact wenst te maken en 

klik op ‘Verbinden’. Wordt een wachtwoord gevraagd, dan vind je dat vaak achter -

of onder op het modem of vraag het na bij degene die bij jou voor het netwerk 

verantwoordelijk is. 

In het bovenstaande vinden we een belangrijk pictogram: : de toets met het 

Windows-logo of de Start-toets. Deze vind je op het toetsenbord, in de Charms en in de 

linkerbenedenhoek van je scherm. Deze toets brengt je terug naar het Startscherm. Zit je echter in het 

Startscherm, dan brengt het je naar de toepassing waar je was voordat je op het Startscherm kwam. 

Je kunt het Startscherm uitbreiden met favoriete sites, je beste vrienden en meest gebruikte mappen. 

Zo wordt het Startscherm een dashboard voor efficiënt werken. Niet alles kan standaard worden 

vastgemaakt aan het Startscherm. Wil je bestanden vastpinnen, dan moet er een registeraanpassing 

plaatsvinden. De link daarvoor staat onderaan het artikel. Extra programmaatjes zijn hier niet voor 

nodig. 



 
Apps en programma’s die je nieuw installeert, verschijnen alleen in het apps-overzicht. Wil je ze op het 

Startscherm, dan sorteer je eerst de apps ‘op installatiedatum’ door op het afrolpijltje naast ‘Apps ….. v’ 

te klikken en dan de gewenste sorteerwijze te kiezen. 

3 NAVIGEREN IN WINDOWS 8.1 

Hierboven heb ik al iets gezegd over het navigeren. Er is veel meer over te vertellen. Windows 8.1 kun je 

bedienen met de muis, met het toetsenbord, met een touch screen en met een touch pad dat het touch 

screen simuleert. Om makkelijker te navigeren binnen Windows 8.1, is het fijn om de basisfuncties te 

kennen. Beheers je die, dan kun je met een minimale inspanning datgene doen wat je wenst, of je nu 

tikt, klikt of veegt. Er zijn meer commando’s en handelingen. Zie daarvoor de links onderaan het artikel. 

Een klik op  brengt je terug op het Startscherm. 

BEDIENINGSALTERNATIEVEN 

Handeling Sneltoets Muis Aanraakscherm 

Startscherm schuiven  Bladerwiel gebruiken. Vegen. 

Charms openen: +C Rechterbeneden of -
bovenhoek aanwijzen. 

Veeg naar binnen vanaf 
rechterrand. 

Opdrachten voor app +Z Rechtsklik binnen de 
grenzen van app of tegel. 

Veeg naar binnen vanaf onder- of 
bovenrand. 

App afsluiten ALT+F4 Bovenrand aanwijzen. 
Wanneer pijl een handje 
wordt, 
linksklik+vasthouden en 
naar onderrand slepen. 

app van bovenrand naar 
onderrand vegen. 

Wissel naar vorige app +Tab Linkerbovenhoek 
aanwijzen en linksklikken. 

Veeg van linkerrand naar binnen. 

Recent gebruikte apps +Tab(n) Linkerbovenhoek 
aanwijzen en dan naar 
beneden bewegen. 

Veeg van linkerrand 2 cm naar 
binnen en veeg dan zonder 
loslaten terug 

Tegel selecteren Pijltjes en 
spatie 

Rechtsklik op de tegel. Druk de tegel ongeveer één 
seconde in. 

In- en uitzoomen Ctrl +/- Ctrl+bladerwiel. Twee vingers naar elkaar of van 
elkaar bewegen. 

Zoeken +typen Charms + Zoeken Charms + Zoeken. 

Systeemmenu +X Rechtsklik op   op Bureaublad lang indrukken 

 

In de Charms vind je vijf iconen die gekoppeld zijn aan veel gebruikte handelingen. Van boven naar 

beneden: 

 Zoeken 

Ik ben erg gecharmeerd van de nieuwe Windows 8.1 zoekmogelijkheid. Voor het zoeken wordt 

Bing gebruikt. Een slim algoritme zoekt daarbij binnen je pc, Skydrive, een aantal apps, de 

Windows Store en het web. Al die locaties worden met één zoekopdracht doorzocht (zie 



 

hoofdstuk 7: Zoeken). Overigens, op het Startscherm zelf hoef je de  niet te gebruiken, 

gewoon beginnen te typen is voldoende. 

 Delen 

Deze Charm laat je snel informatie zoals foto’s en bestanden delen met bekenden via mail of 

social media, of iets opslaan. Een optie die ik veel gebruik, is om interessante artikelen waar ik 

even geen tijd voor heb op te slaan in de app Leeslijst voor later gebruik. Wil je via het 

Bureaublad delen, dan kan dat alleen via de omweg van Skydrive of e-mail. 

 Start 

Een alternatief voor de startknop. 

 Apparaten 

Hiermee kun je informatie naar apparaten sturen die met je pc zijn verbonden. De meest 

gebruikte zullen waarschijnlijk de printer en je smartphone zijn. Maar denk hierbij ook aan een 

streaming client (Xbox, Apple-tv), televisie of een projector. De mogelijkheden zijn afhankelijk 

van de gebruikte app en van de aangesloten apparaten. 

 Instellingen  

Het tandwiel zie je overal verschijnen wanneer het over instellingen gaat. Daarmee pas je de 

instellingen van een app aan. Voor alle apps vind je ze op deze plek. Omdat niet alle apps gelijk 

zijn vind je per app verschillende opties om aan te passen. Bovenaan vind je altijd de app 

specifieke instellingen en onderaan staan opties voor een aantal standaardinstellingen voor de 

pc. Helemaal onderaan vind je de mogelijkheid om de pc-instellingen te wijzigen. Het 

Startscherm en het Bureaublad zelf zijn ook apps; daarom vind je daar ook mogelijkheden om, 

systeembreed, instellingen aan te passen. 

Wisselen naar een vorige app doe je op een aanraakscherm heel simpel door van 

links naar rechts te vegen. Met de muis ga je naar de linkerbovenhoek van het 

scherm en dan klik je met links zodra een miniatuur van dat scherm verschijnt. 

Uiteraard kan dit ook via het toetsenbord ( +Tab). 

Een overzicht van alle geopende apps krijg je door op een aanraakscherm 

ongeveer 2 cm van links naar rechts te vegen en dan zonder loslaten weer terug te 

vegen. Met de muis ga je naar de linkerbovenhoek en dan ga je met de muis langs 

de rand naar beneden. Via het toetsenbord  en de Tab herhaald indrukken. Laat 

los wanneer de gewenste app is bereikt. 

Apps afsluiten. In Windows 8.1 wordt een app niet direct gesloten, maar blijft die enige tijd in een 

sluimerstand wachten voor als je hem nodig mocht hebben. Wil je een app _echt_ sluiten, sleep hem 

dan naar de onderrand van het scherm en wacht dan totdat hij zich omdraait. Het staat er vreemd, maar 

wanneer je het ziet weet je wat ik bedoel. 

De pc afsluiten. Vooral in Windows 8 was deze functionaliteit voor veel mensen lastig te vinden. 

Wanneer je onthoudt dat Alt-F4 afsluiten is, dan kom je door het herhaald gebruiken van Alt-F4, na het 

afsluiten van alle programma’s, vanzelf zover dat op een bepaald moment wordt gevraagd of je pc wilt 

afsluiten. Andere opties zijn: Rechtsklik op de startknop (of toets  +X ) en kies Afsluiten of Afmelden > 

Afsluiten. De snelste manier is echter het indrukken van de aan/uit-knop van je pc of laptop. De pc zal 

afhankelijk van de ingestelde opdracht voor de aan/uit-knop de pc afsluiten of in slaapstand brengen.  



 

4 APPS NAAST ELKAAR 

Binnen het Startscherm kunnen, afhankelijk van de schermresolutie, tot vier apps naast elkaar geplaatst 

worden. Zo is het mogelijk naast de e-mail een pdf te openen of een route te plannen. Lekker simpel 

multi-tasken. 

Dat doe je door de geopende app iets naar beneden te slepen of te vegen totdat hij ‘los’ komt. Sleep nu 

de app naar rechts of naar links totdat je een verticale lijn 

ziet verschijnen. Laat de app nu los. Open nu een tweede 

app op het Startscherm of selecteer een al geopende app en 

sleep die naar de ontstane ruimte. Een derde of vierde app 

sleep je boven de scheidslijn en daar laat je hem los. In dit 

verhaal is het Bureaublad ook een app. Niet de verschillende 

vensters op het Bureaublad. Je zou het 

Bureaublad eigenlijk Bureaublad-app 

moeten noemen. 

Een app in een venster kan vervangen 

worden door een andere app door deze erop te laten vallen. De app die je verving, 

blijft gewoon op de achtergrond draaien. De focus wordt nu verlegd naar de nieuwe, 

ingevoegde app. 

De grootte van het venster is te wijzigen door de verticale scheidingslijn bij de drie 

puntjes te pakken en dan te verplaatsen. Zo kun je ook een app weer schermvullend 

maken.  

Bij het gebruik van de Mail-app wordt het scherm automatisch gedeeld wanneer je 

een bijgevoegde foto, pdf of ander document opent d.m.v. een app. Helaas gaat die vlieger niet (meer) 

op wanneer je het bijgevoegde bestandtype aan een Bureaubladprogramma koppelt. 

5 HET BUREAUBLAD 

Het Bureaublad is er nog steeds. Hoewel dit artikel bedoeld is om je daar ver van te houden, kan niet 

vermeden worden dat je er af en toe toch moet zijn. Nog niet alles is in een tegel gegoten. Je kunt het 

Bureaublad op twee manieren bereiken. Door op de Bureaublad-tegel te klikken of door de 

toetscombinatie +D te gebruiken. 

Let op! Het Bureaublad zelf is een app. De daarop draaiende programma’s worden uitgevoerd binnen de 

app Bureaublad. Vandaar ook dat je ze niet ziet in het overzicht van geopende apps. Wil je bladeren 

tussen de bureaubladprogramma’s, dan werken de oude vertrouwde sneltoetsen: Alt+Tab en Alt-Esc. 

Saillant detail is dat Alt+Tab je ook de geopende apps toont. 

 



 

6 PERSONALISEER JE STARTSCHERM 

Veel instellingen zijn aan je persoonlijke voorkeuren aan 

te passen, zoals de achtergrond van het Startscherm, de 

kleur, maar ook of je meer tegels wenst te zien dan de 

standaard weergave. Bovendien kun je de 

tegels groot of klein weergeven (vier 

formaten) en aangeven of je al dan niet live-

informatie op de tegel wenst te zien.  

Alle instellingen vind je bij de Charms onder 

Instellingen. Het wijst zich zelf. Wil je echter 

dezelfde achtergrond als op je Bureaublad, 

dan moet je dat, gek genoeg, via het Bureaublad 

instellen: 

Rechtsklik op de taakbalk > Eigenschappen > tab: 

Navigatie > Vinkje plaatsen bij: ‘Mijn 

bureaubladachtergrond op Startscherm weergeven’. 

Omdat op het app-overzicht alle programma’s staan, wil 

je op het Startscherm zelf alleen de apps die je gebruikt. Begin eerst de apps te verwijderen die je weinig 

tot niet zult gebruiken of verklein deze. Selecteer je de app - door er met rechts op te klikken of met de 

vinger iets langer in te drukken - dan verschijnt een onderbalk met daarin verschillende mogelijkheden: 

Losmaken van start (app verdwijnt naar het app-overzicht), Installatie ongedaan maken (app fysiek 

verwijderen van je pc) en Formaat wijzigen. Via de laatste optie kun je de afmetingen van de tegel 

aanpassen. Tevens kun je op de onderbalk ook nog de live-informatie op een tegel aan- of uitzetten.  

Vervolgens ‘daal’ je af naar het app-overzicht door naar boven te vegen of op  te klikken. Je selecteert 

dan de gewenste apps en kiest dan op de onderbalk ‘Vastmaken aan Start’. Om de apps te vinden kun je 

verschillende sorteermogelijkheden gebruiken. Heb je een app net geïnstalleerd, dan is de 

sorteervolgorde ‘Op installatiedatum’ een heel handige. 

Nu heb je op het Startscherm al de gewenste apps staan; alleen niet gegroepeerd naar gebruik. Alle 

tegels zijn te groeperen. Hoe? Dat laat ik aan je eigen smaak over. Ik adviseer wel om, uiterst links, een 

hoofdgroep te maken met de apps die je dagelijks gebruikt. Een nieuwe groep vorm je door een app in 

een lege ruimte tussen of achter een groep bewegen, dan verschijnt een doorzichtige balk waarop je de 

app kunt loslaten. En zie …… een nieuwe groep! 

Apps die je incidenteel gebruikt zou ik niet opnemen. Zoek je die? Type dan op het Startscherm gewoon 

de naam in. De zoekfunctie toont je direct de mogelijke kandidaten. Weet je de naam niet? Tja, dan 

ontkom je er niet aan om in het app-overzicht te zoeken. 



 

7 ZOEKEN 

De zoekfunctie van Windows 8.1 is een genot. Die kan op elke gewenste plek worden aangeroepen 

Charms (Win+C of nog sneller  en dan gewoon beginnen 

te typen). Standaard wordt ‘Overal’  gezocht. Wat met 

‘Overal’ wordt bedoeld, staat in hoofdstuk 3 bij de uitleg 

van de Charms. Boven het zoekscherm zie je een 

afrolmenu waarmee je het te doorzoeken gebied kunt 

beperken. Ik gebruik dat eigenlijk alleen wanneer ik direct 

in de instellingen van de pc wil zoeken. Het standaard 

zoekmechanisme geeft een combinatie van gevonden 

programma’s, instellingen en bestanden, te onderscheiden 

op basis van hun icoon.  

Deze weergave is het werk van de Applications Experiences 

(AppEx), een team binnen Microsoft dat ook 

verantwoordelijk is voor Bing. Het team legt zich steeds meer toe op het bouwen van eigen apps, die de 

gebruikerservaring van Windows 8 ten goede moeten komen. AppEx was onder meer verantwoordelijk 

voor de ingebouwde Reis-app. Daardoor geïnspireerd is het nieuwe zoekscherm van Windows 8.1 

ontstaan. 

Zoek eens op ‘Guus Meeuwis’. Mocht je muziek of video’s van hem op je pc hebben, dan zie je dat onder 

het zoekvenster verschijnen. Ook verschijnt de brief waarin je aan Guus Meeuwis refereerde. We vinden 

echter nog niet wat we zoeken. Om meer te krijgen drukken we op <Enter>. Er verschijnt een venster 

met allerlei zoekresultaten over Guus Meeuwis. Een hele mooie toevoeging die ‘Search Hero’ wordt 

genoemd. Deze combineert resultaten van je lokale pc met die van internet. Je ziet afbeeldingen, 

video’s, etc. 

 



 
Op deze pagina kun je rechtstreeks muziek afspelen en video kijken via de ‘widget’ van de Xbox Music-

app. Dit vind ik bijzonder handig omdat er geen speciale app gestart hoeft te worden om muziek af te 

spelen. 

8 DE VERKENNER? 

De Verkenner? Die werkt alleen op het Bureaublad. Wil je op het 

Startscherm blijven, dan kun je bestandshandelingen uitvoeren 

met Skydrive. Schakelen tussen je pc en SkyDrive doe je door op 

het afrolpijltje te klikken achter ‘SkyDrive’. Acties uitvoeren op de 

geselecteerde items doe je met behulp van de rechter muisknop. 

 

 

Handelingen zijn beperkt tot: 

- Verwijderen 

- Kopiëren 

- Knippen 

- Naam wijzigen 

- Openen met ……. 

- Nieuwe map maken. 

Skydrive kan .ISO- en .VHD- 

(Virtuele Harde Schijf) bestanden koppelen. Gek genoeg vind ik geen mogelijkheid voor uitwerpen. Dat 

dient via ‘Deze pc’ te gebeuren. Uitwerpen/ontkoppelen van USB-sticks kan wel: via Charms > 

Instellingen > Pc-instellingen > Pc en Apparaten > Apparaten > Klik op de Stick en kies Verwijderen. 

Een beter alternatief vind ik Metro Commander (MC), dat via de App-store kan worden verkregen in 

gratis en betaalde uitvoeringen. Het heeft, net als Total Commander, twee schermen en kan goed met 

een aanraakscherm worden bediend. Overigens kan MC zeer veel bestandsformaten tonen en is 

daarmee een goede viewer. Wel eigent Metro Commander zich veel bestandstypes toe. Bij het openen 

van een bestand even opletten dat het met het juiste programma wordt geopend. Je wil niet bij elk 

bestandstype de tussenkomst van MC. Herstellen kan via: uw standaardprogramma’s instellen. 

9 VEEL GEBRUIKTE APPS  

 

 E-mail  

De app Mail is veel beter dan de versie van Windows 8. Ik merk dat veel mensen voldoende 

hebben aan deze app. Een veel gehoorde klacht is dat je geen pop-accounts kunt koppelen. Op 

zich is dat juist. Echter, omdat je zonder een MS-account de app niet kunt gebruiken, is het MS-

account al geconfigureerd voor mail en heb je een al e-mailadres, b.v. compusers@live.com. Het 

hart van je MS-account is Outlook.com. 



 

Daar, online ingelogd op Outlook.com met je MS-account, kun je wel pop-accounts toevoegen. 

Outlook.com haalt dan voor jou de pop-mail op en plaatst die desgewenst in een speciale map. 

Doe het dan ook daar. Nog beter is, mits je pop-account doorsturen toestaat, dat je al je andere 

adressen op doorsturen zet naar je MS-account. Doorsturen verdient de voorkeur omdat dan je 

mail zonder vertraging in je app Mail verschijnt. Wanneer je al je andere accounts, pop, IMAP, 

Exchange, of whatever koppelt via Outlook.com, dan kun je overal via de browser, en op elke pc, 

tablet of smartphone je mail lezen via Exchange Active Sync. Dat protocol wordt door alle 

apparaten ondersteund. Tevens heb je dan de beschikking over één plek voor je agenda en 

contactpersonen. 

 

De mail-app maakt erg goed gebruik van de 

mogelijkheid om het scherm op te delen. Open je een 

bijlage, dan wordt Mail verkleind en de bijlage rechts 

daarvan geopend. Zo houd je overzicht over waar je 

bent in je mail en kun je de inhoud van de bijlage 

inzien. Dit werkt niet met Bureaubladprogramma’s. 

Een erg handige optie van Mail is het kunnen markeren 

van e-mails, zodat je eenvoudig kunt zien welke mail 

opvolging verdient. Deze staan in Mail bij het vlaggetje. 

Wanneer je een afzender hebt toegevoegd als favoriet 

wordt mail van mensen die belangrijk voor je zijn in een aparte map geplaatst. 

 

Alternatief voor Mail:  

De app Yahoo Mail. Hiervoor moet je wel een Yahoo-account hebben of aanmaken. 

 

 Personen 

Naast je contactpersonen kan deze app ook de contacten 

met de Social Media onderhouden. Statuswijzigingen van je 

vrienden zie je vanzelf langskomen. De gegevens kun je zo 

eenvoudig laten aanvullen zonder er veel moeite voor te 

hoeven doen. Wel leuk al die smoelen in je boek. 

 

Als alternatief kun je gebruik maken van de Facebook app. Zeker wanneer je daar erg actief bent 



 
is dit een aanrader. 

 

 Agenda 

Gewoon zoals je thuis een agenda 

wenst. Zelfs voor zakelijk gebruik 

zal het voor velen toereikend zijn. Ik 

ben nog niets tegengekomen wat ik 

mis. 

 

Afspraken maken, herinneringen 

toevoegen, herhaalafspraken 

maken en mensen uitnodigen. 

Simpel en eenvoudig in het gebruik. 

De afbeelding hiernaast toont het 

maken van een nieuwe afspraak. 

 

Weergave kun je naar wens 

instellen op: dag, (werk)week, 

maand en ‘wat volgt’. Dat laatste is 

een kaartjesweergave van komende 

gebeurtenissen. 

 

Leuk detail is dat je geen verjaardag meer hoeft te vergeten omdat de verjaardagen van je 

bekenden uit je eigen Social Media kunnen worden ‘geoogst’. 

 

 Foto’s 

Wie heeft ze niet? De app Foto’s biedt je de mogelijkheid om foto’s en films te importeren van 

camera of stick en geeft een overzicht van de map afbeeldingen. Foto’s kun 

je vervolgens: 

o Groot tonen 

o Als diavoorstelling weergeven 

o Delen via Mail 

o Streamen naar een streaming cliënt 

o Eenvoudige bewerken zoals draaien, bijsnijden, belichting, retoucheren 

en effecten. 

 

Wanneer je aan de Foto app niet voldoende hebt, dan zijn er meer dan genoeg alternatieven. 

Aanraders zijn: SuperPhoto, KVADPhoto+ en Adobe Photoshop Express. 

 

 Video 

Afhankelijk van waar je het afspelen initieert, wordt óf de Foto-app gebruikt óf de app Video, die 

van de Xbox komt. Een volwaardig programma voor het bekijken van je eigen opgeslagen films, 

tv-programma’s, maar ook nieuwe video’s die je vanuit de app kunt huren of kopen. Met de app 

Camera of de app Videomomenten kun je video’s maken en bewerken met behulp van een 

ingebouwde en aangesloten camera. 

 



 
Alternatief: Pressplay video. 

 

 Internet Explorer 

IE kan zowel op het 

Bureaublad als in het 

Startscherm starten. Het 

ontwerp van de tegelversie is 

mooi en ziet er snel en 

eenvoudig uit. Websites 

openen standaard in volledig 

scherm. De favorieten open 

je met een rechtsklik waarna 

een balk aan de onderkant 

verschijnt. Daar kun je naast 

het aanmaken van 

favorieten, de geopende tabbladen zien. Ook biedt het je de mogelijkheid om dagelijks 

gebruikte sites aan het Startscherm vast te maken. Het bevreemdt mij echter dat ik geen 

mogelijkheid zie om de startpagina vanuit het Startscherm aan te passen. Dat moet je doen in 

Bureaubladversie. Overigens kun je ook geen Java uitvoeren. Is voor een site Java vereist, dan 

wordt voorgesteld om de Bureaubladuitvoering van IE te starten.  

 

Alternatieven: Google en Mozilla beschikken ook over een tegelbrowser. Wil je Chrome op het 

Startscherm gebruiken? Installeer dan eerst Google Chrome (de Bureaubladapplicatie), en 

vervolgens de app: Google Search. 

 

 PDF bestanden lezen 

De app Lezer wordt gebruikt voor het weergeven van PDF-, XPS- en TIFF bestanden.  

Als alternatief is er voor PDF’s de app Adobe Reader Touch.  

 

 Muziek beluisteren. 

De hiervoor gebruikte app is Xbox Music. De app doet het goed, verzamelt al je muziek, maar 

laat je ook de muziek van de Xbox Musicdienst beluisteren en aanschaffen. Het streamt gratis 

miljoenen nummers.  

 

Alternatieven: Nokia Mixradio, Shazam en Deezer. Daarnaast zijn er in de Store veel apps te 

vinden die wat met muziek kunnen zoals Radio luisteren en allerlei streams en informatie over 

muziek van internet halen.  

 

Wanneer om de een of andere reden een bestand niet in het gewenste programma opent, dan is 

dat aan te passen via: Configuratiescherm > Standaardprogramma’s > Uw standaardprogramma’s 

instellen. Kies daar je voorkeursprogramma en klik dan op: Dit programma als standaard instellen. 

Een andere mogelijkheid is een rechtsklik op het te openen bestand in Skydrive of Metro 

Commander en dan ‘Openen met’ kiezen. Vink daar de optie ‘Standaardprogramma selecteren’ aan 

en kies het gewenste programma. 

 



 
 

 

10 NAWOORD  

 

Ik denk dat het jammer is dat Microsoft pas een jaar na de lancering van Windows 8 is gaan inzien dat 

het aan de gebruikers is hoe Windows gebruikt wordt. Dat was de aanleiding voor Windows 8.1. Er zijn 

zelfs geruchten dat in Windows 8.2 nog meer van Windows 7, zoals het oude startmenu, zal 

terugkomen. Misschien was de acceptatie van Windows 8.x dan beter geweest. 

Volgens de bekende technologieblogger Paul Thurrott zal het komend jaar cruciaal zijn voor Microsoft. 

Zij hebben met het vlaggenschip Windows nog nooit tegenslag gehad. Nu wel! De reden is minder helder 

dan we denken. Die is niet dat we Windows 8 niet ‘moeten’, maar meer dat we onverschillig staan ten 

opzichte van het Operating System dat ons de gewenste toepassingen biedt. Of wij nu door Google, 

Apple of Microsoft worden bediend? Who cares? 

Ik ben me er van bewust, dat vooral de Power-users, kritiek uiten. Die kritiek wordt gehoord door de 

‘gewone’ gebruiker, die daardoor huiverig is om de overstap naar Windows 8 of 8.1 te maken. Ik hoop 

echter dat dit artikel en het artikel: ‘Windows 8.1, anders bekeken’ jullie meer plezier en voldoening 

geven bij het gebruik van Windows 8.1 en de mensen die aarzelen over de streep trekken. Windows 8.1 

is veel meer dan Windows 7 ooit was. 

 

Links: 

Windows 8.1 info  http://windows.nl  

Microsoft privacy    http://privacy.microsoft.com/nl-nl/default.mspx  

Verificatie in twee stappen http://bit.ly/1ikqHaS  

Windows 8.1 anders bekeken http://bit.ly/1eHNZoI  

Muis en toetsenbord in Win 8 http://bit.ly/1dnKodg  

Sneltoetsen/Commando’s http://bit.ly/1cuJu0Z en http://bit.ly/1jCHwj0  

POP in outlook.com  http://bit.ly/1iNosiX  

Bestanden pinnen aan Start http://bit.ly/1aGYo0M  

Paul Thurrott’s column  http://bit.ly/1ar3Apt  

Mijn eigen site   http://www.reindejong.nl  
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