
Windows sneltoetsen: 

 

• Ctrl+C (kopiëren) 

• Ctrl+X (het geselecteerde item verwijderen en een kopie opslaan op het Klembord) 

• Ctrl+V (plakken) 

• Ctrl+Z (ongedaan maken) 

• Ctrl+A (alles selecteren) 

• Del (verwijderen) 

• Shift+Del (het geselecteerde item definitief verwijderen zonder het in de Prullenbak te plaatsen) 

• Ctrl terwijl u een item sleept (het geselecteerde item kopiëren)  

• Ctrl+Shift terwijl u een item sleept (een snelkoppeling naar het geselecteerde item maken) 

• F2-toets (Verandert de naam van het geselecteerde item) 

• Ctrl+Pijl-rechts (de cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen) 

• Ctrl+Pijl-links (de cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen) 

• Ctrl+Pijl-omlaag (de cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen) 

• Ctrl+Pijl-omhoog (de cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen) 

• Ctrl+Shift met een van de pijltoetsen (een tekstblok markeren) 

• Shift met een van de pijltoetsen (meer dan één item in een venster of op het bureaublad 

 selecteren, of tekst selecteren in een document) 

• F3-toets (Zoekt een bestand of een map)  

• Alt+Enter (de eigenschappen van het geselecteerde item weergeven) 

• Alt+F4 (het actieve item of het actieve programma sluiten) 

• Alt+Enter (de eigenschappen van het geselecteerde object weergeven) 

• Alt+spatiebalk (het snelmenu voor het actieve venster openen) 

• Ctrl+F4 (het actieve document sluiten in programma's waarin meerdere documenten tegelijk 

 geopend mogen zijn) 

• Alt+Tab (schakelen tussen geopende items) 

• Alt+Esc (de items doorlopen in de volgorde waarin ze zijn geopend) 

• F6-toets (Doorloopt de schermelementen in een venster of op het bureaublad)  

• F4 (de adresbalklijst weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner) 

• Shift+F10 (het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven)  

• Alt+spatiebalk (het systeemmenu voor het actieve venster weergeven) 

• Ctrl+Esc (het menu Start weergeven) 

• Alt+onderstreepte letter in een menunaam (het corresponderende menu openen) 

• Onderstreepte letter in een opdrachtnaam in een geopend menu (Voert de corresponderende 

 opdracht uit) 

• F10-toets (Activeert de menubalk in het actieve programma) 

• Pijl-rechts (het volgende menu aan de rechterkant openen of een submenu openen) 

• Pijl-links (het volgende menu aan de linkerkant openen of een submenu sluiten) 

• F5-toets (Werkt het actieve venster bij) 

• Backspace (de map weergeven die zich een niveau hoger in Deze computer of Windows 

 Verkenner bevindt) 

• Esc (de huidige taak annuleren) 

• Shift terwijl u een cd in het cd-station plaatst (voorkomen dat de cd automatisch wordt 

 afgespeeld) 

• Ctrl+Shift+Esc (Taakbeheer openen) 

 

• Win + R = Laat het "uitvoeren" scherm zien. 

• Win + E = Explorer opstarten.  

• Win + M = Minimaliseert alle openstaande windows. 



• Win + Shift + M = Minimaliseren ongedaan maken. 

• Win + F1 = Help opstarten. 

• Win + F = Zoeken bestanden/mappen opstarten. 

• Win + Ctrl + F = Zoeken computer opstarten. 

• Win + TAB = Bladeren door taakbalk buttons. 

• Win + BREAK = Laat "systeemeigenschappen" zien. 


