
 
 

 
 
 
 

 

Toetsencombinaties met de Windows-logotoets  

 

Windows-logotoets  Startscherm openen of sluiten. 

Windows-logotoets  +A Actiecentrum openen. 

Windows-logotoets +B De focus instellen op het systeemvak. 

Windows-logotoets +C 

Cortana openen in luistermodus. 
 
Opmerkingen 
• Deze sneltoets is standaard uitgeschakeld. Als u de sneltoets 

wilt inschakelen, selecteert 
u Start  > Instellingen  > Cortana en schakelt u de 
wisselknop onder Laat Cortana luisteren naar mijn 
opdrachten wanneer ik op de Windows-logotoets+C druk. 

• Cortana is alleen in bepaalde landen/regio's beschikbaar, en 
mogelijk zijn bepaalde Cortana-functies niet overal 
beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of 
ingeschakeld is, kunt u nog steeds de zoekfunctie gebruiken. 

Windows-
logotoets +Shift+C Het menu Charms openen. 

Windows-logotoets +D Het bureaublad weergeven en verbergen. 

Windows-logotoets +Alt+D De datum en tijd op het bureaublad weergeven en verbergen. 

Windows-logotoets +E Open de Verkenner. 

Windows-logotoets +F Feedback-hub openen en een schermafbeelding maken. 

Windows-logotoets +G Gamebalk openen wanneer een game is geopend. 

Windows-logotoets +H Start dicteren. 

Windows-logotoets +I Open Instellingen. 

Windows-logotoets +J 

Focus instellen op een Windows-tip wanneer er een beschikbaar 
is. 
 
Als een Windows-tip wordt weergegeven, krijgt de tip de 
focus.  Druk opnieuw op de sneltoetsen om de focus te 
verplaatsen naar het element op het scherm waaraan de Windows-
tip is verankerd. 

Windows-logotoets +K De snelle actie Verbinden openen. 

Windows-logotoets +L Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen. 

Windows-logotoets +M Alle vensters minimaliseren. 



 
 

 
 
 
 

Windows-logotoets +O Apparaatoriëntatie vergrendelen. 

Windows-logotoets +P Een weergavemodus voor een presentatie kiezen. 

Windows-logotoets +Ctrl+Q Quick Assist openen. 

Windows-logotoets +R Het dialoogvenster Uitvoeren openen 

Windows-logotoets +S Zoeken openen. 

Windows-
logotoets +Shift+S Een schermopname van een deel van het scherm maken.  

Windows-logotoets +T Bladeren door de apps op de taakbalk. 

Windows-logotoets +U Toegankelijkheidscentrum openen. 

Windows-logotoets +V 

Het klembord openen.  

Opmerking 

• Om deze snelkoppeling in te schakelen, selecteert 
u Start  > Instellingen  > Systeem  > Klemborden schakelt u 
de wisselknop in onder Klembordgeschiedenis.  

Windows-
logotoets +Shift+V Bladeren door meldingen. 

Windows-logotoets +X Het menu Snelkoppeling openen. 

Windows-logotoets +Y Invoer tussen Windows Mixed Reality en uw bureaublad wijzigen. 

Windows-logotoets +Z De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus 
volledig scherm weergeven. 

Windows-logotoets + punt 
(.) of puntkomma (;) Emojivenster openen. 

Windows-
logotoets +komma (,) Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven. 

Windows-logotoets +Pause Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven. 

Windows-logotoets +Ctrl+F Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk). 

Windows-
logotoets +Shift+M 

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het 
bureaublad herstellen. 

Windows-logotoets +cijfer 
Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan 
de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al 
wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app. 

Windows-
logotoets  +Shift+cijfer 

Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app 
starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer 
aangegeven positie. 

Windows-
logotoets +Ctrl+cijfer 

Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve 
venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door 
het cijfer aangegeven positie. 



 
 

 
 
 
 

Windows-
logotoets +Alt+cijfer 

Het bureaublad openen en de Jumplist openen van de app die is 
vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven 
positie. 

Windows-
logotoets +Ctrl+Shift+cijfer 

Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar 
openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door 
het cijfer aangegeven positie. 

Windows-logotoets +Tab Taakweergave openen. 

Windows-logotoets +pijl-
omhoog Het venster maximaliseren. 

Windows-logotoets +pijl-
omlaag 

Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster 
minimaliseren. 

Windows-logotoets +pijl-
links 

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant 
van het scherm. 

Windows-logotoets +pijl-
rechts 

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de 
rechterkant van het scherm. 

Windows-logotoets +Home 
Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de 
toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters 
hersteld). 

Windows-
logotoets +Shift+pijl-
omhoog 

Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van 
het scherm. 

Windows-
logotoets +Shift+pijl-
omlaag 

Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, 
terwijl de breedte gelijk blijft. 

Windows-
logotoets +Shift+Pijl-links of 
pijl-rechts 

Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het 
andere beeldscherm verplaatsen. 

Windows-
logotoets +spatiebalk De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen. 

Windows-
logotoets +Ctrl+spatiebalk Naar eerder geselecteerde invoer schakelen. 

Windows-
logotoets +Ctrl+Enter Verteller inschakelen. 

Windows-
logotoets +plusteken (+) Vergrootglas openen. 

Windows-logotoets +slash 
(/) IME-reconversie starten. 

Windows-logotoets  + Ctrl 
+ V Schoudertikken openen. 

 
 


