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Mappen 

Waarom mappen? 
 
Wie bestanden opslaat op de computer, wil er op een ander moment weer bij kunnen. Dan 
is het aangenaam om ze makkelijk terug te vinden via de Verkenner. Daar staan allerlei 
mappen. Voor iedere gebruiker is er standaard een map 'Documenten' en 'Afbeeldingen'. 
Het is handig hier alle bestanden te bewaren. 
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Mappen 

Waarom mappen? 
 
Wie bestanden opslaat op de computer, wil er op een ander moment weer bij kunnen. Dan 
is het aangenaam om ze makkelijk terug te vinden via de Verkenner. Daar staan allerlei 
mappen. Voor iedere gebruiker is er standaard een map 'Documenten' en 'Afbeeldingen'. 
Het is handig hier alle bestanden te bewaren. 
 
Maak zelf nieuwe mappen aan. Hoeveel u er nodig hebt en wat duidelijke mapnamen zijn, 
bepaalt u zelf. 
 
Iemand die veel reist, wil misschien een hoofdmap 'Vakanties' met daarin voor alle tripjes 
een eigen submap. 
 
Iemand die veel vrijwilligerswerk doet, wil misschien voor elke organisatie een eigen map 
met daarin submapjes voor iets als notulen, takenlijsten en planningen. 
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Geschiedenis van de mappen. 
 
Vroeger als we nog voor windows van een computer spraken we nog over een DOS-
omgeving, en die zag er zo uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
We moesten de opdracht DIR + enter geven om hier op uit te komen : 
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Detail van c:\USERS 
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Mappen 

Detail van c:\USERS (DOS) 
= c:\ GEBRUIKERS (WIN) 
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Map aanmaken 
 
Het vertrekpunt is de map 'Documenten'. Maak zo een 
nieuwe map: 
Open de Verkenner. 
Klik links op Documenten. 
Klik op een leeg plekje binnen de rechterhelft van de 
Verkenner. 
Klik, indien nodig, bovenaan op het tabblad Start. 
Klik op Nieuwe map. 
Typ de naam die u de map wilt geven. Bijvoorbeeld 
'BuurtComputerclub'. 
Druk op de Enter-toets. 
De map is aangemaakt. Dubbelklik op de map 
waarbinnen u een submap wilt maken en maak op 
dezelfde manier een map ín een map aan. Zo 
bijvoorbeeld: 'uitnodigingen', 'onderwerpen' 
 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/v/verkenner
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/v/verkenner
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Mappen 

Map aanmaken 
 
Typ de naam die u de map wilt geven. Bijvoorbeeld 
'BuurtComputerclub'. 
Druk op de Enter-toets. 
De map is aangemaakt. Dubbelklik op de map 
waarbinnen u een submap wilt maken en maak op 
dezelfde manier een map ín een map aan. Zo 
bijvoorbeeld: 'uitnodigingen', 'onderwerpen' 
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Bestand/Map verplaatsen naar een 
andere map 
 
Verplaats bestanden die niet op de 
goede plek staan, naar de map waarin 
ze thuishoren. Dit werkt zo: 
Open de Verkenner. 
Klik op het bestand dat u wilt 
verplaatsen. Open het bestand niet. 
Klik eventueel op het tabblad Start. 
Klik op Verplaatsen naar. 
Een lijst met veelgebruikte mappen 
opent. Staat hier de map tussen waar u 
het bestand in wilt zetten? Klik er dan 
op en u bent klaar. Staat de map er niet 
tussen? Klik dan onderaan op Locatie 
selecteren. 
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https://www.youtube.com/watch?v=sRi0hTFbcUI 

Voorbeeld hoe het ook kan : 
 

En ook : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I09Zmfw1q0c 

https://www.youtube.com/watch?v=sRi0hTFbcUI
https://www.youtube.com/watch?v=I09Zmfw1q0c
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Bestand of map een andere naam geven 
 
Soms heeft een bestand of een map niet de goede naam. De naam is onduidelijk of klopt 
niet meer met de inhoud. Dan verandert u de naam: 
Let op: een bestand dat geopend is, kan geen andere naam krijgen 
Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat of de map die u een andere naam wilt 
geven. 
Klik op Naam wijzigen. 
Druk op het toetsenbord op Backspace-toets om de huidige tekst weg te halen. 
Typ een naam voor het bestand of de map. 
Druk op de Enter-toets. 
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Welke mapnaam of bestandsnaam ? 
 
Hier moet je een logica steken: ofwel onderwerp, ofwel datum, ofwel beiden, 
Houd er rekening mee dat uw mappen automatisch geordend worden volgens de 
windows-instellingen 
Dit kan alfabetisch zijn (alfanumeriek : alfabetisch en in het alfabet ook rekening houden 
met de nummers 
Zo staan Reis Spanje 1996 Voor de Reis Spanje 2002, maar je kan ook beginnen met de 
jaartallen en de maand en bestemming 
bv 1996 Spanje, en 2002 Spanje 
In het eerste geval staan alle reizen naar Spanje samen, in het tweede geval gesorteerd op 
datum staan alles in een andere logische volgorde 
. 
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Overtollige map verwijderen 
 
Mappen hoeven niet voor altijd te blijven staan in de verkenner. Soms worden ze 
overbodig of gebruik je ze in de praktijk niet. Mappen waar geen bestanden in staan 
verwijdert u uit de verkenner. Let op, staan er nog bestanden in, dan gaan die ook naar de 
Prullenmand! 
 
 1. Open de verkenner 
 2.  Gebruik rechtse muisklik 
 3.  Klik op verwijderen 
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Mappen Informatie 

Meer informatie geven 
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Mappen Informatie 

Meer informatie geven 
 

Hoe hebben we dit gewijzigd ? 
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Mappen Informatie 

Meer informatie geven 
 

Hoe hebben we dit gewijzigd ? 
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Mappen Informatie 
Meer informatie geven 
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Meer informatie geven 
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Mappen Informatie 
Meer informatie geven 
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Mappen Oefening 

Oefening: 
We gaan de bijlagen van de belastingsaangifte bewaren in mappen 
en submappen voor de BuurtComputerClub: 
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Mappen Oefening 

We gaan in die map 2 bijlagen bewaren:  eentje van 23 december 
2019 en eentje van  28 februari 2019: 
 
Voor de duidelijkheid steken we die datum omgekeerd in de naam van 
het document: bv: 20191223- Belastingenbijlage en 
2019228-Belastingenbijlage 
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Mappen Oefening 

in het voorbeeld hierboven zal dit er zo uitzien 
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Mappen Oefening 

in het voorbeeld hierboven zal dit er zo uitzien 

Wat is er niet logisch aan? 
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in het voorbeeld hierboven zal dit er zo uitzien 

Wat is er niet logisch aan? 
 de volgorde ! December komt na Februari 



Daniel Dendooven                                                         16 september 2022 

Mappen Oefening 

in het voorbeeld zal dit er zo uitzien: 

Wat is er niet logisch aan? 
 de volgorde ! December komt na Februari 
=> => => oplossing ? 
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Mappen Oefening 

Het tweede bestand zou logisch voor het eerste moeten staan, oplossing:  
Voor eerst het jaartal (4 cijfers), dan maand (2 cijfers) en dan de datum (2 cijfers) 

December komt na Februari: opgelost 



Daniel Dendooven                                                         16 september 2022 

Mappen Oefening 

Het tweede bestand zou logisch voor het eerste moeten staan, oplossing:  
Voor eerst het jaartal (4 cijfers), dan maand (2 cijfers) en dan de datum (2 cijfers) 
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Mappen Informatie 

Meer informatie geven 
 
 

- Waar zit de inhoud van elke gebruiker in het Bureaublad 
 

- Verborgen mappen en bestanden 
 

- Bestandsextentie  (welk soort bestand) 
 

-Bestanden toegang geven voor een andere gebruiker 
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Meerdere gebruikers 

Als je inlogt onder de naam van je partner, zie je je eigen documenten niet, ook de foto’s 
niet. 
Nochtans staan doorgaans, zeker van de familie er foto’s op die jou interesseren. 
 
Dit kan verholpen worden, langs de beide kanten (zowel van de hoofdgebruiker, als van 
de mede-gebruikers) 
 
Open de verkenner 
Rechtse muisklik op de map die je wil delen 
Kies uit de menu ‘Toegang verlenen tot ‘ 
Kies ‘specifieke personen’; kies via de ‘dropdown’ die persoon(personen) die je wil 
toegang geven en duw op de knop Toevoegen. Je zal slechts die personen zien die gekend 
zijn door uw systeem. 
In de kolom Machtigingsniveau kan je daar toegang geven om bv. Enkel te lezen, of lezen 
en schrijven. OPGELET: Lezen/Schrijven is ook VERWIJDEREN.  
Dus opletten dat bv. Uw kleinkinderen hier geen rampen kunnen veroorzaken !!! 
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Meerdere gebruikers 

Meer dan 1 gebruiker op dezelfde computer? 
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Meerdere gebruikers 

Als je behalve in de standaard 
mappen van c:\Gebruikers 
zaken wil opslaan in andere 
drives houd er rekening mee 
dat die NIET automatisch 
meegenomen worden in de 
meeste standaard backup-
programma’s alsook niet in 
OneDrive !!! 

U kan dus ook in elke drive bv, 
een map DATA maken, en die 
laten gebruiken door andere 
gebruikers binnen uw netwerk 
van computers. 
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Meerdere gebruikers 

U kan dus ook in elke drive bv, 
een map DATA maken, en die 
laten gebruiken door andere 
gebruikers binnen uw netwerk 
van computers. 
 
Die tweede, derde en … 
gebruiker zullen dan gelijktijdig 
kunnen toegang krijgen tot uw 
computer via 
NET USE Z: \\LT-Daniel-
Win10\Data 
Mits gebruik te maken van zijn 
inlognaam en paswoord, en 
behoren tot hetzelfde netwerk 
 
 

file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
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Meerdere gebruikers 

Die tweede, derde en … 
gebruiker zullen dan gelijktijdig 
kunnen toegang krijgen tot uw 
computer via 
NET USE Z: \\LT-Daniel-
Win10\Data 
Mits gebruik te maken van zijn 
inlognaam en paswoord, en 
behoren tot hetzelfde netwerk 
 
In dit geval kunnen de andere 
gebruikers ook gebruik maken 
van de gedeelde printer 
 

file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
file://LT-Daniel-Win10/Data
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Map Download 

Dit is de meest (misbruikte en) gebruikte map, 
 
Bestanden in deze map hebben eigenlijk twee doelen: 
 
Snel terugvinden wat je gedownload hebt (klinkt logisch) 
- Bankuittreksels, facturen in PDF formaat van leveranciers. 
- Programma’s en/of foto’s die je opgevraagd hebt vanuit het internet … 
 
Van hieruit de documenten of programma’s verhuizen naar je juiste bewaarmap is de 
uiteindelijk de doelstelling 
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Mappen kleuren 

Via een programmaatje kan je de mappen een kleurtje geven, om die van ver te zien 
staan, zodat je minder moet zoeken 
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//foldermarker.com/en/download/ 

file://foldermarker.com/en/download/
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TAALKEUZE Dutch (Nederlands) 
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Mappen kleuren 

Te kleuren mapnaam invullen (FOLDER) 

Kleur kiezen voor die map 

Toepassen 
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Mappen kleuren 

Resultaat 

Rechtse muisknop doen in de verkenner, en je kan meteen de map laten 
kleuren : Mark Folder 
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Mappen sorteren 

Manieren om bestanden te sorteren 
 
Naam 
Sorteert op alfabetische volgorde op de naam van het bestand. 
 
Grootte 
Sorteert op de bestandsgrootte (hoeveel schijfruimte het inneemt). Sorteert standaard 
van kleinste naar grootste bestand. 
 
Type 
Sorteert op alfabetisch volgorde op het bestandstype. Bestanden van hetzelfde type zijn 
gegroepeerd, vervolgens gesorteerd op naam. 
 
Laatst gewijzigd 
Sorteert de datum en tijd waarop een bestand voor het laatst is gewijzigd. Sorteert 
standaard van oud naar nieuw 
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https://www.karenware.com/powertools/karens-directory-printer 
 

https://www.karenware.com/powertools/karens-directory-printer
https://www.karenware.com/powertools/karens-directory-printer
https://www.karenware.com/powertools/karens-directory-printer
https://www.karenware.com/powertools/karens-directory-printer
https://www.karenware.com/powertools/karens-directory-printer
https://www.karenware.com/powertools/karens-directory-printer
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Mappen verwijderen 

Klassiek, zal de DELETE knop werken om 
mappen te verwijderen lukt dit niet dan: 
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Mappen verwijderen 

Verwijder mappen en bestanden die niet verwijderd kunnen worden 

https://www.iobit.com/nl/index.php?AFFILIATE=35530&AFF=35530&__c=1 

https://www.iobit.com/nl/index.php?AFFILIATE=35530&AFF=35530&__c=1
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Bij de ontgrendelen is er via de dropdown ook : Ontgrendelen en verwijderen 
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Wil volgende data vrij houden: 
 

Vrijdag 21 oktober 2022       Office365 : Word 
 
 

Vrijdag 18 november 2022   Office365 : Excel 
 
 

Vrijdag 16 december 2022   Office365 : Onedrive 
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Vrijwilligers gevraagd ! 


