
       Hand-out Internetcafé november 2021     

 Overgang van Windows-10 naar Windows-11 

-  Waarom? 
-  Wanneer krijgen wij het? 
-  Welke eisen stelt Microsoft? 
-  Kan de pc aangepast worden? 

 

Waarom? 

- Ontwikkelingen zijn van alle tijden 

- Wijsheid van Microsoft 

- Beveiliging moet steeds sterker worden 

- Wijziging erg groot, dus nieuwe versie 

-  

Wat is er gewijzigd?  (Dit overzicht is niet uitputtend, maar gericht op de  meer direct opvallende veranderingen) 

- Skype 

- Paint 3D 

- 3D viewer 

- One Note for Windows10 

     (deze 4 worden NIET meer  geïnstalleerd, wel download mogelijk via store, NIET verwijderd bij upgrade) 

- BSOD  kleur veranderd      (Blue Screen Of Death)   (als het systeem “bevroren” is) 

 (wordt zwart in plaats van blauw) 

- Gaming  (direct storage) (snellere toegang bij spellen) 

- Tijdlijn is vervallen  (het terug kunnen vinden waar men gebleven was) 

-   Spelletjes  
Microsoft optimaliseert Windows 11 via game mode door ervoor te zorgen dat tijdens het spelen van 
spelletjes er geen Windows stuurprogramma-installaties worden uitgevoerd en er geen melding van dit 
soort tijdens het gamen worden weergegeven. 

- Wifi 6E  ondersteuning  (uitbreiding van de 2,4Ghz en 5Ghz met de 6Ghz band)  

- Touchscreen 

            (hand/vinger bewegingen) 

- Bij meerdere monitoren  

             (wordt onthouden welke programma’s) 

-  Systeemgeluiden net even anders 

- Het uiterlijke beeld  (kleuren, vormgeving) 

- Start menu   

              (midden van het scherm, tegels weg,  andere opmaak, geen groepering mogelijk) 



- Snelkoppeling eenvoudiger op te nemen in startmenu 

- Taakbalk  

              (iconen gecentreerd, instellingen, Cortana niet bij start,  balk kan niet meer op een andere plaats) 

- Taakbalk  systemtray 

             (meldmap gewijzigd in rondje + getal)              ( + functie  “alles wissen”) 

- Taakbalk  “nieuws en interesses”  

      ( icoon, andere plaats, andere naam ) 

- Verkenner  overzichtelijker 

              ( meer wit ruimte, menu (lint) meer context gericht) 

- “Instellingen”   

               (opmaak,  indeling) 

- Rechter Muis knop 

               (popup’s  opgedeeld)  

 

Wanneer krijgen we het? 

- Nieuwe pc’s oktober 2021 

- Upgrade begin 2022 (automatisch aangeboden op geschikte machines) 

Zie: “ instellingen” > “bijwerken & beveiliging”> “Windows update” 

- Windows 10  tot oktober 2025 ondersteuning 

 

Welke eisen stelt Microsoft? 

- Processor    1Ghz 

- Geheugen  4Gb 

- “schijf”     64Gb 

- Grafisch  Directx12 

- TPM  2.0 (vermoedelijk toch tevreden met 1.2) 

- Microsoft account VEREIST   

    

- Hoe weten we meer daarover? 

- PC status controle  (van Microsoft) 

- https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11 

-      WhyNotW11   (derde partij) 

-    https://community.amd.com/t5/general-discussions/whynotw11-alternate-pc-health-check-
program/td-p/481023 

-  specificaties: 

- https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11-specifications#table1 

https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11
https://community.amd.com/t5/general-discussions/whynotw11-alternate-pc-health-check-program/td-p/481023
https://community.amd.com/t5/general-discussions/whynotw11-alternate-pc-health-check-program/td-p/481023
https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11-specifications#table1


Kan de pc aangepast worden? 

• Misschien 

Als uit de statuscontrole blijkt dat: 

- Geheugen te klein 

                                        OF 

- Schijf te klein 

                                            OF 

- Geen Microsoft account 

Dan is dat door uzelf of door  uw leverancier op te lossen  

Als uit de statuscontrole andere problemen blijken dan: 

- Zelf specialist zijn 

                                             OF 

- Een specialist in huren 

Informatie: 

BIOS: Basic input/output system, bibliotheek met een set basisinstructies voor de 
communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware. 

UEFI: (Unified) Extensible Firmware Interface, is ontwikkeld door Intel, bedoeld om na verloop 
van tijd het BIOS te vervangen 

- Processor: 

- https://docs.microsoft.com/nl-nl/windows-hardware/design/minimum/windows-processor-

requirements 

 

- Secure boot: 

- https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/windows-11-en-secure-boot-a8ff1202-c0d9-42f5-940f-

843abef64fad 

 

- TPM inschakelen: 

- https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/tpm-2-0-inschakelen-op-uw-pc-1fd5a332-360d-

4f46-a1e7-ae6b0c90645c 

 

- TPM firmware bijwerken: 

- https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/de-firmware-van-je-beveiligingsprocessor-tpm-
bijwerken-94205cbc-a492-8d79-cc55-1ecd6b0a8022 
 

- specifieke functies: https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11-specifications#table2 

• Nee 

-   Doorgaan met Windows 10  tot  oktober 2025 

          (daarna  werkt hij nog steeds, maar NIET VEILIG met internet 

                                               OF 

- Een nieuwe kopen 

    (Let dan goed op wat u koopt ,  eis zwart op wit Windows-11 compatible)  

                                               OF 

-  Het bijltje erbij neergooien 
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Voorlopige opmerking: 

Gelezen in: nieuws brief ASKWOODY  1-11-2021: 

Behoudens speciale toepassingen zoals bij overheidsdiensten extra veiligheidsmaatregelen, geldt: 

Voor alle anderen blijft Windows 10 een stabiel en productief platform dat minstens de komende vier jaar updates zal 

krijgen. Dat is genoeg tijd om te beslissen of je Win11 echt nodig hebt - of dat je het liever overslaat tot Windows 12 

er is. 

Voorlopig raden deskundigen de meeste mensen aan om op Win10 te blijven. Dat geldt voor recensenten van PC 

World ("Je moet nog niet upgraden naar Windows 11"), Forbes ("Haast je niet om die gratis upgrade te nemen"), 

Tom's Guide ("Ik zou nog niet upgraden naar Windows 11"), en ga zo maar door. 

 


