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1 Inleiding 

Deze kleine cursus heb ik in eerste instantie geschreven voor mijn leerlingen uit de studierichting 

Onthaal en Public Relations (OPR).  Een van de zaken waar we deze leerlingen moeten op voorbereiden 

is het opbouwen en bemannen van een stand op een beurs/event.  Daarbij speelt de computer vaak 

een belangrijke rol vb. als er een filmpje, een reeks foto’s of een presentatie getoond moet worden.  

In deze cursus bespreek ik alle mogelijke randapparaten die daarbij (kunnen) komen kijken.  Ik ga niet 

in op hoe zo’n toestel werkt en ook de al te technische zaken laat ik bewust achterwege. Ik wil met 

deze cursus niemand omscholen tot IT’er.  Ik wil wel  

- dat de leerlingen de typische terminologie onder de knie krijgen opdat ze aan een IT’er kunnen 

uitleggen wat hun probleem is, wat ze nodig hebben, wat hun wensen zijn  

- dat de leerlingen met enige kennis van zaken zelfstandig kunnen overgaan tot het aankopen van 

een (vervang) apparaat  

- dat de leerlingen de verschillende randapparaten met een computer kunnen verbinden en zo 

komen tot een werkende opstelling die bruikbaar is in een beurs / event context. 

Deze cursus wordt een erg saaie bedoening als dit het enige didactische materiaal is. Deze cursus wordt 

pas echt leuk en zinvol als je al het materiaal ook echt ter beschikking hebt en de leerlingen alles kan 

laten uitproberen.  
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2 Voeding 

2.1 Algemeen 

Een computer (en de randapparaten) kan niet werken zonder een of andere vorm van stroom. We 

kennen twee manieren om een apparaat te voorzien van stroom nl. via het stopcontact en via een 

batterij.   

De spanning die uit onze stopcontacten komt is 230 VOLT wisselspanning, dat is niet alleen zo bij ons 

thuis, in onze gemeente, … maar in quasi de volledige Europese Unie.  Elektrische toestellen (oa. 

computers en randapparaten) zijn gemaakt om hiermee om te gaan. Wanneer we een totaal ander 

soort van spanning zouden aanbieden aan zo’n apparaat dan zal het wellicht niet werken en misschien 

zelfs zwaar beschadigd raken. Denk hieraan en neem eventueel je voorzorgen … zeker als je op 

vakantie gaat buiten de Europese Unie. 

2.2 Voeding voor desktop computers 

Onze voeding krijgt 230 volt wisselspanning 

aangeboden en moet ervoor zorgen dat die spanning 

verdeeld wordt over alle apparaten in onze computer. 

De apparaten in onze computer werken niet met 

wisselstroom maar met gelijkstroom. Het is de taak van 

de voeding om die wisselspanning om te zetten in een 

aantal verschillende gelijkspanningen vb. 12V 

gelijkspanning + 5V gelijkspanning + 3V gelijkspanning. 

De voeding van de computer heeft dus een belangrijke 

taak. Bij desktop computers vind je die voeding in de 

computerbehuizing. 

De voeding van een desktopcomputer wordt bijna 

uitsluitend op het stroomnet aangesloten met behulp 

van een 3-polig apparaat snoer.  Dit apparaat snoer is 

universeel en kan in elke elektro zaak gekocht worden, 

het is bovendien erg goedkoop. 

2.3 Voeding voor laptop computers 

Er bestaan tientallen verschillende voedingen. Ben je de 

voeding van je laptop kwijt dan kan je niet om het even 

welke andere voeding gebruiken. De verkeerde voeding 

gebruiken kan je laptop ernstig beschadigen!!  

Meestal kan je een nieuwe voeding aankopen bij de 

fabrikant van je laptop, maar let op, vaak kunnen de 

kosten daarvan hoog oplopen.  In de betere elektrozaak 

verkopen ze daarom “universele laptop voedingen”. 

Deze voedingen kunnen aangepast worden aan je 

laptop.  Dit is werk voor een specialist, laat hen het werk 

doen en luister goed naar de uitleg die bij de voeding hoort. 
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2.4 Laptop batterij 

De voeding van een laptop kan eenvoudig losgekoppeld worden van de computer en dan kan de 

computer nog een tijdje verder werken dankzij de ingebouwde lithium ion batterij.  

Hoe lang je nog kan werken met de batterij hangt af van twee factoren nl. hoeveel energie in die 

batterij kan opgenomen worden en hoeveel “energie” je laptop verbruikt.  

Hoeveel energie er in de batterij kan opgenomen worden wordt uitgedrukt in “mAh of milli-ampère 

uur”: hoe meer, hoe beter.  Op het moment dat ik deze cursus schrijf zijn er enorm grote verschillen 

op dit vlak; je vindt batterijen van 3000 mAh tot wel 10 000 mAh. Hou ook rekening met het 

“batterijgeheugen”, een moeilijke term om te zeggen dat een batterij minder en minder capaciteit 

heeft naar mate ze ouder wordt. 

Hoeveel energie je laptop verbruikt hangt af van tientallen factoren:  de helderheid van je scherm (hoe 

helderder, hoe meer energieverbruik), de grootte van je scherm (hoe groter, hoe meer 

energieverbruik), het aantal aangesloten randapparaten (hoe meer, hoe meer energieverbruik),  de 

hoeveelheid gebruikte technologie (vb. WIFI, BlueTooth, Infrarood, … verbruiken allemaal energie), 

datgene wat de laptop doet (CD’s branden en films bekijken verbruiken meer energie dan een tekst 

tikken in Word). 

A
A

N
D

A
C

H
T 

- Zorg ervoor dat je het juiste snoer meehebt (in geval van een desktop) 
- Zorg ervoor dat je de juiste netstroom adapter meehebt (in geval van een laptop) 
- Reken niet op de batterij van je laptop, die is altijd net iets te snel leeg 
- Wat is de afstand van het stopcontact tot de plaats waar je je computer wil hebben? 

Voorzie eventueel een verlengsnoer. 
- Over hoeveel stopcontacten beschik je en hoeveel apparaten wil je aansluiten? Voorzie 

eventueel een verdeelstekker. 
- Overleg met de organisatie van de beurs / het evenement. Je kan niet oneindig veel 

apparaten aansluiten door gebruik te maken van oneindige veel verdeelstekkers!! 
- OPGELET: In het Verenigd Koninkrijk gebruikt men lichtjes afwijkende 

stekkers/stopcontacten.  In de beter doe-het-zelf of elektronica winkel vind je 
omvormers voor een klein bedrag. 
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3 Uitvoerapparaten 

3.1 Het scherm 

3.1.1 Algemeen 

Het scherm is het meest bekende en meest gebruikte uitvoerapparaat.  Het scherm bestaat in alle 

mogelijke uitvoeringen (zie volgende puntjes in dit hoofdstuk) en groottes.  

De grootte van een scherm wordt meestal uitgedrukt in inch (1 inch = 2,54 

cm).  Het symbool voor inch is het aanhalingsteken (“). In reclamefolders 

zie je dan ook vaak “ … een 22” scherm …”. Die 22” is trouwens niet de 

hoogte of de breedte van het scherm maar de lengte van de 

schermdiagonaal. 

Naast de grootte van het scherm in inch is ook de verhouding belangrijk. 

Vroeger werkte men vooral met een 4:3 verhouding. Voor elke 4 

centimeter dat het scherm breed was, was het per definitie 3 cm hoog. 

Nu werken we meestal met een 16:9 verhouding.  We kennen dit als een breedbeeldscherm. 

Breedbeeldschermen zijn er vooral gekomen onder invloed van de filmindustrie die nu al jaren films 

maakt in deze verhouding.  

Soms wordt bij de grootte van het scherm ook de resolutie vermeld. Dit heeft te maken met de manier 

waarop schermen werken.  Elk beeld dat op een scherm wordt getoond wordt opgebouwd uit 

duizenden of zelfs miljoenen kleine vierkantjes (beeldpuntjes of pixels).  Hoe meer beeldpuntjes 

gebruikt worden, hoe scherper het beeld is.   

De resolutie is dan ook de grootte van een scherm uitgedrukt in het aantal vierkantjes dat gebruikt 

wordt. Bijvoorbeeld een scherm met een resolutie van 1280 x 1024, is een scherm dat bestaat uit 1280 

kolommen, die elk uit 1024 cellen bestaan. 

De schermresolutie zegt trouwens niets over de echte grootte van het scherm. Een 19” scherm kan 

een schermresolutie van 1024 x 768 hebben of van 1280 x 1024. Beide schermen zijn exact even groot, 

maar het ene scherm is opgebouwd uit veel meer beeldpuntjes dan het andere.  Bij het scherm dat de 

meeste beeldpunten heeft, zijn de beeldpunten veel kleiner/fijner dan bij het andere scherm en 

daardoor is de beeldkwaliteit beter. 

3.1.2 Het CRT scherm 

Het CRT scherm ken je misschien nog het beste als het TV-toestel bij je grootouders? Een scherm dat 

ongelofelijk veel plaats inneemt en erg zwaar is.  

Het CRT scherm begint langzaam maar zeker te verdwijnen uit onze 

huiskamers, kantoren, enz … En gelukkig maar want de CRT 

schermen zijn een aanslag op het milieu en ons energieverbruik. 

Een 19” CRT scherm verbruikt ruim dubbel zoveel als een 19” TFT 

scherm.  Om die reden loont het de moeite om je oude CRT scherm 

te vervangen door een nieuw TFT scherm zelfs als je oude CRT 

scherm nog prima werkt.    
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Doordat je nieuwe TFT scherm minder elektriciteit verbruikt, daalt je energiefactuur.  Met het geld 

dat je jaarlijks uitspaart is je nieuwe scherm na enkele jaren al terugbetaald.  

3.1.3 Het TFT of LCD scherm 

De opvolger van het CRT scherm is het LCD of TFT 

scherm, in de volksmond wel eens omschreven als 

“platte schermen” verwijzend naar het feit dat ze veel 

minder ruimte innemen dan CRT schermen.  

Deze schermen zijn gebaseerd op een kleine TL-lamp 

die wit licht produceert. Het scherm zelf is opgedeeld 

in duizenden vierkantjes (beeldpunten of pixels) die elk 

een kleine kleurenfilter hebben die het witte licht 

omzet in rood, groen of blauw licht. Voor elk van die 

beeldpunten kunnen we bepalen hoeveel procent van 

het witte licht ze doorlaten.  Zo kunnen we die 

duizenden beeldpunten alle mogelijke kleuren geven: 

veel rood licht combineren met veel blauw licht en geen groen licht geeft paars licht … 

De laatste jaren wordt de TL-lamp vervangen door een serie kleine LED lampjes die wit licht 

produceren.  Dankzij die manier van werken kunnen schermen nog dunner gemaakt worden. 

Producenten hebben die schermen “LED-schermen” genoemd en ze doen alsof het “het nieuwste van 

het nieuwste” is, maar eigenlijk is het dus een gewoon TFT scherm met een andere (betere, meer 

energie zuinige) lichtbron. Verwar “LED-schermen” zeker niet met de echt nieuwe technologieën OLED 

en AMOLED. 

De termen “TFT-scherm” en “LCD-scherm” worden vaak door elkaar gebruikt, toch gaat het om 

verschillende zaken. Het is te technisch om het verschil precies uit te leggen maar je mag een TFT 

scherm zien als de betere versie van het LCD scherm. 

3.1.4 Het plasma scherm 

Het plasma scherm is net als alle andere schermen opgebouwd uit een rooster van beeldpuntjes. Wat 

een plasma scherm zo bijzonder maakt is dat de beeldpuntjes eigenlijk super kleine buisjes zijn die 

gevuld zijn met xenon gas. Die buisjes worden bekleed met een rode, groene of blauwe mantel en 

wanneer het xenon gas in contact komt met elektriciteit produceert het licht. Dankzij de gekleurde 

mantel wordt dat dan rood, groen of blauw licht. 

Hoewel die gasbuisjes erg klein zijn, zijn ze veel groter dan de beeldpunten in een TFT scherm. Daarom 

is deze technologie enkel bruikbaar in erg grote schermen zoals de grote TV-schermen die in openbare 

plaatsen (beurs/event??) hangen.  Deze technologie wordt zelden of nooit gebruikt voor 

computerschermen. 

3.1.5 Het OLED of AMOLED scherm 

OLED en AMOLED zijn werkelijk de allernieuwste technologieën als het aankomt op schermen. Het 

grote verschil tussen deze technologieën en TFT/LCD is dat we hier niet meer met een wit 

achtergrondlicht werken die in meerdere of mindere mate doorgelaten wordt maar elk beeldpuntje 

van het scherm bestaat zelf uit een kleine lichtbron.  

Deze technologie is veel sneller (tot 1 000 x) dan de vorige technologie, de schermen kunnen nog veel 

dunner gemaakt worden, ze zijn nog veel meer energie zuinig en ze kunnen zelfs flexibel gemaakt 
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worden … zo kan je na het TV kijken je TV oprollen en in de kast leggen. Jammer genoeg is deze 

technologie voorlopig nog erg duur en wordt daarom vooral gebruikt voor kleine schermen zoals die 

van een smartphone, tablet, smartwatch, enz …  

3.1.6 Schermen aansluiten 

Computerschermen (ongeacht welke soort) kunnen op verschillende 

manieren aan een computer worden aangesloten.  

De oudste technologie heet VGA, wat staat voor Video Graphics Array. 

Deze technologie stuurt analoge signalen van de computer naar het 

beeldscherm of de projector.    

Wanneer je computer beschikt over een VGA poort (altijd vrouwelijk) kan 

je van deze technologie gebruik maken mits gebruik van een VGA kabel 

en een scherm dat VGA ondersteund. 

De VGA kabel kan vastgemaakt zijn aan het scherm en verder nog één 

VGA connector hebben (om vast te maken aan de computer) of de VGA 

kabel kan volledig los van het scherm zijn en heeft dan steeds twee identieke VGA connectoren (één 

om vast te maken aan het scherm en één om vast te maken aan de computer). Je kan de kabel in dat 

geval niet verkeerd aansluiten, het maakt namelijk niet uit welke connector je waar plaatst. 

 

Een tweede technologie heet DVI, wat staat voor Digital Video 

Interface. Deze technologie stuurt hoofdzakelijk digitale signalen van 

je computer naar het beeldscherm. Deze digitale signalen zijn van 

veel betere kwaliteit dan de analoge signalen van VGA.  Als je de 

keuze hebt tussen beide technologieën dan weet je wat te kiezen. 

Je kan van DVI gebruik maken als je computer beschikt over een DVI 

poort (zie afbeelding). De bijpassende kabel noemt uiteraard “DVI 

kabel” en bestaat net als de VGA kabel in  twee uitvoeringen nl. vast 

verbonden met het computerscherm en bijgevolg één DVI connector 

(om vast te maken aan de computer) OF niet vast verbonden met het 

computerscherm en met twee identieke DVI connectoren (één om 

vast te maken aan het scherm en één om vast te maken aan de 

computer). 

Om de overgang van VGA naar DVI vlot te laten verlopen zijn er in het verleden verschillende soorten 

DVI connectoren gemaakt nl. DVI-A (werkte analoog – en is dus eigenlijk geen echte DVI aansluiting), 

DVI-I (kon zowel analoog als digitaal werken) en DVI-D (werkt uitsluitend digitaal).  Vandaag wordt 

bijna uitsluitend met DVI-D gewerkt, maar het blijft belangrijk om hiervoor aandacht te hebben. 

Gebruik een kabel met dezelfde connectoren als de poort die je hebt op je computer/scherm. 

 
DVI – A 

 
DVI-I 

 
DVI-D 

 

Een DVI-A connector en een DVI-D connector kunnen gebruikt worden in hun eigen type poort en in 

de DVI-I poort.  Een DVI-I connector kan enkel in een DVI-I poort gebruikt worden. 
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De DVI connector bestaat ook in het klein, we spreken dan over een “mini-

DVI” connector. Die wordt voorlopig gebruikt bij Apple producten maar ook 

in vb. de tablets van Microsoft (Surface Pro).  Om een scherm met DVI 

aansluiting te verbinden met een Apple computer bestaan er speciale 

conversie stukjes van “mini-

DVI” naar “gewone DVI”  

Tenslotte hebben we nog de 

HDMI technologie.  HDMI 

wordt vooral gebruikt in de 

televisiewereld en minder in 

de computerwereld.  HDMI 

heeft één groot voordeel ten 

opzichte van VGA en DVI, namelijk dat het niet 

alleen beelden kan overbrengen maar ook 

geluid.  Op die manier heb je maar één kabel 

nodig om beeld en geluid over te brengen van vb. je digicorder naar je 

televisietoestel. 

 

Meer en meer computers, zeker laptops, beschikken over een HDMI poort. Op voorwaarde dat je ook 

beschikt over een HDMI kabel en een beeldscherm of projector die HDMI ondersteund, kan je deze 

technologie gebruiken. 

 

 

  

A
A

N
D

A
C

H
T 

- Zorg ervoor dat je het passende netsnoer (soms netstroomadapter) voor je scherm(en) 
bij hebt. 

- Heb je voldoende vrije stopcontacten? Zorg eventueel voor een verdeelstekker. 
- Verifieer of het scherm dat je meeneemt en de computer die je meeneemt een 

gemeenschappelijke technologie (VGA/DVI/HDMI) ondersteunen en dat je de juiste 
datakabel bij hebt. 

- Is je schermgrootte aangepast aan je te verwachten publiek? (Een 17” scherm voor een 
groep van 20 mensen is veel te klein terwijl een 50” plasma scherm voor één persoon 
wat overkill is). 
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3.2 De projector 

3.2.1 Algemeen 

“Data-projector”, “video-projector” of “beamer” zijn enkele van de veel gebruikte termen voor het 

toestel dat onder meer de “overhead-projector” en “dia-projector” moet vervangen. Op dit ogenblik 

zijn er twee soorten projectoren op de markt “LCD-projectoren” en “DLP-projectoren”.  

Beide soorten komen steeds dichter naar elkaar toe op vlak van prijs en kwaliteit. Om je te helpen bij 

de keuze tussen beide toch deze belangrijke verschillen:  

- Een DLP projector is vaak lichter dan een LCD projector. Moet je veel op stap met je projector 

kies dan voor een DLP projector. 

- Een DLP projector is over het algemeen duurder dan een LCD projector maar vraagt minder 

onderhoud (wat ook geld kost). Er zit vb. geen filter in een DLP projector, bij een LCD projector 

wel en je moet die regelmatig schoonmaken. 

- Een DLP projector heeft bij snel bewegende beelden soms last van het regenboogeffect (er 

verschijnt een regenboog doorheen het beeld, sommige mensen zijn daar gevoeliger aan dan 

anderen). 

- Bij een LCD projector heb je soms last van het “screendoor” effect => je ziet de individuele 

beeldpunten goed. Je hebt hier vooral last van bij snel bewegende beelden. 

- Eén ANSI lummen van een DLP projector is iets minder fel dan één ANSI lummen van een LCD 

projector. 

- DLP projectoren halen hogere contrastwaarden dan LCD projectoren. Contrastwaarden geven 

aan hoe groot het verschil is tussen het meest felle licht (wit) en het minst felle licht (zwart). Hoe 

hoger dit verschil hoe beter. 

- DLP projectoren gaan gemiddeld langer meer dan LCD projectoren. 

3.2.2 Kenmerken 

Bij aankoop van een projector is het belangrijk om rekening te 

houden met de lichtsterkte van de lamp.   Die lichtsterkte wordt 

uitgedrukt in ANSI LUMMEN. Wanneer je je projector uitsluitend 

gebruikt in een goed verduisterde ruimte dan volstaat een 

projector van 1000 ANSI LUMMEN.  Wil je je projector gebruiken 

in een slecht verduisterde ruimte of zelfs bij gewoon daglicht dan 

moet je projector minstens 2000 ANSI LUMMEN kunnen 

produceren.  Uiteraard is het zo … hoe meer ANSI LUMMEN, hoe duurder de lamp en hoe meer 

energieverbruik. 

Net zoals bij computerschermen is ook bij projectoren de resolutie van belang. Hoe hoger de resolutie 

van je projector hoe scherper het beeld.  De meeste projectoren ondersteunen meerdere resoluties 

(dit in tegenstelling tot TFT schermen die meestal maar geschikt zijn om één resolutie te 

ondersteunen). 

Opgelet: Zorg ervoor dat je computer de resolutie kan aanbieden die je beamer vraagt. Oudere 

beamers hebben soms een maximale resolutie van 800x600 pixels en nieuwe computers kunnen die 

lage resolutie soms niet aanbieden. UITTESTEN IS DE BOODSCHAP!! 
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3.2.3 Een projector aansluiten 

Een projector wordt net zoals een scherm aangesloten met behulp van een VGA, DVI of HDMI kabel. 

Opgelet:  Wanneer een projector “werkt” dan krijgt de lamp in de projector erg warm, de lamp wordt 

gekoeld door een kleine ventilator. Om de levensduur van de lamp zo hoog mogelijk te houden is het 

belangrijk dat je de lamp de kans geeft om na het werken volledig af te koelen.  Trek dus de stekker 

van de projector niet onmiddellijk na het projecteren uit maar geef de ventilator enkele minuten tijd 

om de lamp af te koelen. 

3.2.4 Meerdere projectoren aansluiten 

Soms zal je je informatie op meerdere schermen / projectoren tegelijk willen tonen.  Denk aan een 

klassituatie waar je het beeld van de leerkracht wil tonen aan alle leerlingen door gebruik te maken 

van een projector MAAR de leerkracht zelf wil hetzelfde beeld ook op het eigen scherm zien. Er zijn 

verschillende mogelijkheden. 

a. Laptop 

Wanneer je over een laptop beschikt is het 

vaak erg eenvoudig om het beeld zowel op 

je laptop scherm te zien als op een 

projector. 

 

Meestal kan je een toetsencombinatie 

gebruiken om aan te geven waar je het 

beeld wil hebben.  

Vaak moet je die toetsencombinatie 

ingedrukt houden om tussen de 

verschillende mogelijkheden te “springen”, 

die verschillende mogelijkheden zijn  

meestal “Enkel op laptop scherm”, “Enkel 

op extern scherm” en “Op beide”.   

Welke toetsencombinatie dit precies is, hangt af van laptop tot laptop. Enkel de handleiding en/of de 

verkoper kunnen je verder helpen. Soms is dit aangegeven op het toetsenbord (zoals op de foto). 

b. Projector met een “return” aansluiting 

Bij gewone computers heb je de vorige mogelijkheid vaak niet. Sommige projectoren proberen het 

ons dan makkelijk te maken door een “return” of “monitor out” aansluiting te voorzien. Je hebt dan 

op de beamer een aansluiting om je computer op aan te sluiten (zo komt het beeld van je computer 

bij de projector) maar ook nog een aansluiting om het beeld verder door te sturen naar een scherm 

of tweede projector.  Je kan dit zien op deze afbeelding. 
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c. Projector zonder een return aansluiting 

Heb je minder geluk en voorziet je beamer niet in een return aansluiting dan zal je gebruik moeten 

maken van een zogenaamde “splitter”. Dit is een klein toestelletje waarop je één kabel laat toekomen 

(die die van je computer komt en het beeld in het 

toestelletje binnenbrengt) en van waaruit twee 

kabels vertrekken naar 2 schermen, 2 beamers of 

een combinatie van …  Er bestaan ook splitters 

waar één kabel toekomt en meer dan 2 kabels 

vertrekken.  Het gebruik van een dergelijke splitter 

komt de beeldkwaliteit vaak niet ten goede. 

De splitter op de afbeelding is gemaakt voor VGA 

bekabeling maar er bestaan evengoed splitters 

voor DVI of HDMI bekabeling en zelfs voor een combinatie van kabels. 
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- Zorg voor een beamer met een aangepaste lichtsterkte (voldoende ANSI lummen) 
- Zorg voor een beamer met een aangepaste resolutie (die ook door je computer wordt 

ondersteund!!) 
- Zorg voor een beamer en een computer die minstens één technologie 

gemeenschappelijk hebben (HDMI/DVI/VGA). 
- Indien je scherm + beamer wil gebruiken, ga na hoe je dit zal realiseren. Zorg eventueel 

voor een splitter en de nodige kabels!! 
- Zorg voor de juiste stroombron voor de beamer (zorg eventueel ook voor 

verlengsnoeren en verdeelstekkers) 

 

3.3 De printer 

3.3.1 De matrix printer 

Een matrix printer doet ons terugdenken aan de 

schrijfmachine waarbij kleine hamertjes een inktlint tegen 

een blad papier kloppen om zo een letter op het papier te 

laten verschijnen. 

Een schrijfmachine had net zoveel verschillende hamertjes 

als er letters, symbolen, … waren op het klavier van de 

schrijfmachine. Op elk hamertje stond één letter afgebeeld 

en kon ook maar die ene letter op papier slaan. 
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Een matrix printer werkt ongeveer hetzelfde alleen komen er geen hamertjes aan te pas. De matrix 

printer heeft een schrijfkop die bestaat uit een groot aantal pinnetjes. Een aantal pinnetjes worden 

naar voor gebracht om zo een bepaalde letter te vormen, vervolgens wordt de schrijfkop naar voor 

gebracht tegen het inktlint en zo wordt de letter op het papier geslagen. 

Deze printers werden vaak gebruikt in combinatie met doorslagpapier, waardoor je in één keer 2 of 3 

exemplaren van je document had.  

Het afdrukken van foto’s, figuren, … is niet mogelijk met dit soort printer. De printer is ook erg traag in 

vergelijking met de printers die we vandaag de dag kennen. De matrix printer is quasi volledig 

verdrongen door de inktjet printer en/of de laser printer. 

3.3.2 De inktjet / deskjet printer 

Het principe van de inktjet printer werkt op basis van drie of vier verschillende kleuren inkt nl. blauw 

(cyaan), rood (magenta), geel (yellow) en zwart (key).  De printkop spuit ultra kleine inktdruppeltjes 

naast elkaar op het blad.  Door de verschillende kleuren te combineren kan de printer een enorm 

gamma aan kleuren produceren, net zoals je dat vroeger deed in de kleuterklas. 

De afdrukkwaliteit van een inktjet printer wordt in hoge 

mate bepaald door de grote van de inktdruppeltjes. Hoe 

kleiner de druppeltjes zijn, hoe fijner het resultaat. 

Vergelijk het met een schilderij, met een fijn penseeltje 

maak je mooiere schilderijen dan met een dikke 

verfkwast. Het aantal druppeltjes per vierkante inch 

noemen we de afdrukresolutie.  De afdrukresolutie 

wordt uitgedrukt in DPI of Dots Per Inch, het aantal 

druppeltjes per inch.  

Het woord “resolutie” kennen we al van bij de beeldschermen en heeft hier een sterk gelijkaardige 

betekenis. Hier gaat het om het aantal (en de grootte) van de verfdruppeltjes waar het bij 

beeldschermen om het aantal (en de grootte) van de beeldpuntjes ging. 

3.3.3 De laserprinter 

Veel mensen denken dat een laserprinter de afdrukken op het papier “brandt” met de laserstraal, 

maar dat is niet zo. Hoe zou je anders de werking van de kleurenlaserprinter verklaren?  

Laserprinters werken met erg fijn poeder dat we “toner” 

noemen. De laserstraal (samen met de drum) zorgt ervoor dat 

bepaalde delen van het blad de toner aantrekken en dat andere 

delen van het blad de toner niet aantrekken of zelfs afstoten.   

Om ervoor te zorgen dat de toner definitief op z’n plaats blijft 

wordt die door een fuser op het papier gebakken. Je mag dat 

erg letterlijk nemen, een fuser bakt de toner op het blad onder 

een hitte van wel 200°C.  Dat is ook de reden dat een blad warm 

aanvoelt als het de laserprinter net verlaat. 

Laserprinters zijn erg snel (30 bladzijden per minuut is geen uitzondering) en zijn populair omdat ze 

erg nette afdrukken afleveren.  Omdat een laserprinter niet met klassieke inkt werkt kan die inkt dus 

ook onder geen beding uitlopen.   
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Laserprinter zijn duurder dan inktjet printers maar de “verbruikskosten” per pagina zijn lager dan bij 

inktjet printers. Als je dus erg veel afdrukken maakt kan het zijn dat een laserprinter net goedkoper is 

dan een inktjet printer. 

Toners zijn duurder dan inktpatronen maar je kan er veel meer bladzijden mee bedrukken. Je kan er 

niet alleen veel meer pagina’s mee bedrukken, ze zijn ook duurzamer. De inkt van een laserprinter 

(de toner dus) droogt niet uit en de printkoppen kunnen niet verstopt raken. 

Net als bij de inktjet printers wordt ook bij laserprinters gekeken naar de afdrukresolutie om een idee 

te hebben van de afdrukkwaliteit.  Laserprinters hebben vaak een hogere afdrukresolutie dan inktjet 

printers. 

3.3.4 Printers aansluiten 

Iets oudere printers worden meestal op de computer 

aangesloten met behulp van een parallelle kabel die in de 

parallelle poort van de computer wordt gestoken. (afbeelding 

rechts) 

Nieuwe printers worden op de 

computer aangesloten met behulp van 

een USB kabel die in een USB poort van 

de computer wordt geplugged.  

De USB kabel heeft een USB Type A 

stekker (afbeelding links bovenaan) 

aan de kant van de computer en een 

USB Type B connector (afbeelding links in het midden) aan de kant van de 

printer.  

Het kan ook zijn dat de USB kabel vast verbonden is met de printer, dan is de 

USB Type B connector niet zichtbaar. 

Tot slot kan een printer ook via een bedraad of draadloos netwerk worden 

verbonden met de computers in een netwerk.  
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- Ga na of je printer aangesloten wordt met een parallelle kabel of een USB kabel en zorg 
dat je de juiste kabel meehebt. 

- Bij USB kabels verifieer je of het om een kabel gaat met een Type A connector en een 
Type B connector. 

- Ga na of je printer geschikt is voor de taak (vb. foto’s afdrukken met een zwart/wit laser 
printer is niet zo leuk – hopen contracten afdrukken met een trage inktjet printer is ook 
niet gepast) 

- Verifieer of de computer beschikt over de nodige software (drivers) om de printer aan te 
sturen. (VOORAF UITTESTEN) 

- Zorg voor reserve inktpatronen (de juiste!!) of een reserve toner. 
- Zorg voor een passend netsnoer of netstroomadapter. 
-  
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3.4 De luidsprekers 

3.4.1 Algemeen 

Wanneer je een presentatie wil tonen waar geluidsfragmenten in zijn 

opgenomen of een filmpje wil tonen dan wil je naast beeld ook klank 

aanbieden aan je publiek. Daarvoor gebruik je uiteraard luidsprekers.   

Sommige computers, zeker laptops hebben ingebouwde 

luidsprekers, die zijn zelden krachtig genoeg om een publiek van 

meer dan 10 mensen comfortabel te laten meeluisteren. En ze zijn 

sowieso niet krachtig genoeg in een omgeving met veel achtergrond 

lawaai (event/beurs/…). 

Bij de aankoop van luidsprekers wil je dus zeker zijn dat je geluid voldoende luid kan laten weerklinken.  

Uittesten is hier opnieuw de beste tip, en opgelet, test niet uit in een winkel waar het rustig is want 

dat geeft een vertekend beeld.    

De eenheid van geluid is gewoonlijk de decibel (dB) maar die omschrijving vind je zelden op de 

verpakking van een set luidsprekers. Wat je wel makkelijk zal terugvinden is het RMS vermogen. Kies 

voor luidsprekers met een RMS vermogen van minstens 80 Watt. Met zo’n luidsprekers kan je vb. 

comfortabel een klaslokaal met 20 leerlingen voorzien van voldoende geluid. 

3.4.2 Luidsprekers aansluiten 

Luidsprekers worden aan je computer aangesloten met behulp 

van een stereo kabeltje met een 3.5 mm of mini-jack connector. 

Deze connector plug je in in de lichtgroene opening van je 

computer, de roze opening is bedoeld om een microfoon aan te 

sluiten. 

Meestal zal de audio kabel vast verbonden zijn met de luidsprekers dan 

heb je uiteraard maar één connector aan de kabel. Wanneer de 

audiokabel niet vast verbonden is met de luidspreker dan kan de 

tweede connector een mini-jack zijn, maar het kan ook om een 

dubbele cinch aansluiting gaan. In het Nederlands hebben ze voor die 

andere connector een mooie naam gevonden nl. de dubbele tulp 

connector. (afgeleid van de vorm van de connector) 

Al deze kabels zijn universeel en dus niet gebonden aan het merk van 

je luidsprekers of computer. Je kan de kabels kopen in de betere doe-het-zelf, elektrowinkel of …  

Welke kabel je nodig hebt hangt af van de luidsprekers die je wil gebruiken. Sowieso zal je kabel aan 

één kant een mini-jack connector moeten hebben. (aan de kant van de computer) 
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- Zorg voor een passend netsnoer of netstroomadapter. (luidsprekers die stroom krijgen 
via een USB kabel zijn wellicht NIET geschikt, het vermogen van die luidsprekers zal te 
laag zijn om iets te laten horen op een beurs/event). 

- Zorg voor een passende geluidskabel om de luidspreker aan te sluiten aan je computer. 
- Verifieer of de computer beschikt over een geluidskaart en de nodige software om die 

geluidskaart te laten werken. (VOORAF UITTESTEN). 
- Ga na of de luidsprekers voldoende krachtig zijn om je volledige publiek te bereiken.  
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4 Invoerapparaten 

4.1 Het toetsenbord 

Toetsenborden bestaan in talrijke vormen, kleuren en 

formaten maar hebben allemaal eenzelfde doel 

namelijk teksten intikken op de computer.  

Het eerste wat onze aandacht verdient is de indeling 

van het toetsenbord, waar staan welke knopjes? Er 

zijn twee bekende indelingen nl. het AZERTY 

toetsenbord en het QWERTY toetsenbord.  

Werk je vele uren per dag aan de computer dan is een 

ergonomisch toetsenbord aanbevolen.  Een dergelijk toetsenbord voorziet oa. in een goede steun voor 

de polsen en heeft de toetsen zo geplaatst dat een natuurlijke houding mogelijk is. 

Verder hebben we erg eenvoudige klavieren met enkel de alfanumerieke toetsen en enkele functie 

toetsen (F1 – F12) maar ook zeer uitgebreide klavieren met tal van sneltoetsen en technische snufjes: 

een toets om de rekenmachine te starten, de browser te starten, het geluid van je luidsprekers aan te 

passen, je mailbox te openen …  

Oudere toetsenborden worden aangesloten met een PS/2 

connector, recente toetsenborden worden aangesloten met een 

USB (Type A) connector. (die kregen we eerder al te zien in het 

hoofdstuk over de printers).   

Draadloze toetsenborden bestaan uit een klein zendertje dat op de 

computer wordt aangesloten (met een PS/2 connector of USB 

connector) en een klein ontvangertje in het toetsenbord.  Draadloze 

toetsenborden werken met een batterij, zorg voor reservebatterijen.  

Het zendertje is vaak een erg klein apparaatje dat makkelijk in 

iemands zakken kan verdwijnen. Denk daaraan zeker als je een 

computer op een openbare plaats opstelt. 

OPGELET: Wanneer je een toetsenbord aansluit met een PS/2 connector dan moet je de computer 

opnieuw opstarten opdat het toetsenbord zou werken. Werk je met een USB connector dan is dit niet 

nodig. 
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- Zorg voor een toetsenbord met de indeling die gekend is door de gebruiker. QWERTY 
typen is niet eenvoudig als je gewoon bent om AZERTY te typen. 

- Zorg voor een toetsenbord met een connector waarvoor de computer nog een vrije 
poort heeft. (PS/2 of USB).  

- Opteer voor een ergonomisch toetsenbord als er veel tekst moet ingetikt worden. 
- Indien draadloos aangesloten: ga na of het toetsenbord goed werkt in de concrete 

situatie waarin je het gaat gebruiken. 
- Indien draadloos aangesloten: zorg voor reservebatterijen. 

 



 

 

Basiscursus computerapparatuur | Auteur: Dieter Depuydt 17 

4.2 De muis 

4.2.1 Algemeen 

Na het toetsenbord is de muis ongetwijfeld het meest gekende 

invoerapparaat.  Door de muis over een vlak oppervlak te bewegen 

verplaats je de muisaanwijzer op het scherm.   

Eenvoudige muizen beschikken over twee muisknoppen waarmee 

je zaken kaan aanduiden of een context-menu opvragen.  Wil je 

wat meer geld uitgeven dan kan je geavanceerde muizen kopen 

met een scroll-wieltje, extra knoppen, ergonomische vorm, enz … 

 

4.2.2 Een muis aansluiten 

Net als het toetsenbord worden de wat oudere varianten aangesloten met behulp van een PS/2 

connector, de recentste versies beschikken over een USB connector. 

Iets oudere computers hebben daarom 2 PS/2 poorten die elk hun eigen functie hebben (toetsenbord 

OF muis). Om duidelijk te maken welke poort voor welk apparaat was werd de poort voor het 

toetsenbord vaak paars gekleurd en de poort voor de muis werd groen gekleurd. 

Bij USB poorten maakt het niet uit, op elke USB poort van een computer kan je elk apparaat aansluiten 

en het werkt (meestal) zonder dat je de computer opnieuw moet opstarten.  

Muizen kunnen net als toetsenborden “draadloos” aangesloten worden. Alle opmerkingen die ik 

hieromtrent maakte bij toetsenborden zijn ook van toepassing op muizen. 

4.3 De scanner 

4.3.1 Algemeen 

Scanners zijn apparaten die afgedrukte teksten, echte foto’s of afbeeldingen digitaliseren zodat ze 

kunnen bekeken en bewerkt worden op de computer. 

Om dit te realiseren wordt het document als het ware opgedeeld in een rooster van vierkantjes, een 

lamp beweegt over het rooster van vierkantjes en slaat voor elk vierkantje op welke kleur het bevat. 

Hoe meer vierkantjes, hoe kleiner de vierkantjes. Hoe kleiner de vierkantjes hoe fijner het resultaat 

van de scanner. Dit noemen we (net zoals bij beeldschermen en printers) de resolutie van de scanner. 

De resolutie wordt uitgedrukt in DPI of Dots Per Inch (het aantal vierkantjes per inch). Hoe hoger de 

resolutie van de scanner, hoe hoger de kwaliteit die kan afgeleverd worden. 

Wanneer een document wordt ingescand met een resolutie van 300 DPI, dan zal dat document veel 

groter zijn (in MB) dan een document dat ingescand wordt met een resolutie van 75 DPI.  Denk daarom 

steeds goed na wat je gaat doen met de scan. Gebruiken op een beeldscherm (vb. voor een website) 

dan volstaat 75 DPI ruimschoots. Is het voor een kleine afdruk dan volstaat 150 DPI.  Op dit vlak bestaan 

geen gouden regels, uittesten en evalueren is de boodschap. 
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4.3.2 Soorten scanners 

4.3.2.1 Handheld scanner 

Hoewel er (vooral vroeger) handheld scanners bestonden om strookjes 

tekst in te scannen vinden we de handheld scanner vooral terug in 

warenhuizen waar ze gebruikt worden om barcodes in te scannen.  

De werking van dergelijke toestellen is vergelijkbaar met de werking van een 

toetsenbord. Elke keer een barcode wordt gescand stuurt het apparaat 

enkele karakters naar de computer (meestal enkel cijfers).  

 

4.3.2.2 Sheetfed scanner 

Sheetfed scanners laten toe om vrij snel documenten van A4 formaat 

in één beweging in te scannen. Je biedt een A4 blad aan, aan de scanner 

die het blad gelijkmatig langs de scaneenheid zal begeleiden.  De 

scaneenheid blijft dus ter plaatse en het blad wordt erlangs bewogen. 

Dit is het fundamentele verschil met een vlakbed scanner. Sheetfed 

scanners zijn erg compact en daarom erg populair bij mensen die vaak 

op verplaatsing werken. 

 

4.3.2.3 Flatbed scanner 

Flatbed scanners (in het Nederlands “vlakbed scanners”) zijn de 

meest gekende soort scanners. Ze beschikken over een glazen plaat 

(iets groter dan een A4 blad) waarop je het blad of de foto die moet 

ingescanned worden kan neerleggen.  Het scannen zelf gebeurt door 

een scaneenheid die zich onder de glazen plaats bevindt en zich over 

de oppervlakte van het blad beweegt. Het papier blijft dus liggen 

waar je het hebt neergelegd, dit in tegenstelling tot de Sheetfed 

scanner. 

In de wat duurdere categorie van scanners vind je ook flatbed scanners met een sheetfed functie. Je 

kan dan een pakje papier aan de scanner aanbieden en de sheetfed functie legt blad per blad op de 

glazen plaat. 

4.3.3 Een scanner aansluiten 

Scanners hebben op het vlak van aansluitingen veel gemeen met printers. Oudere scanners worden 

met een computer verbonden door middel van een parallelle kabel.  Dit werkte prima maar was in vele 

situaties tergend traag, zeker wanneer er op hoge resolutie werd gescand. Daarom worden recentere 

scanners door middel van een USB kabel met de computer verbonden.  
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- Ga na of je scanner aangesloten wordt met een parallelle kabel of een USB kabel en zorg 
dat je de juiste kabel meehebt. 

- Bij USB kabels verifieer je of het om een kabel gaat met een Type A connector en een 
Type B connector. 

- Ga na of je scanner geschikt is voor de taak (vb. scannen van een groot aantal barcodes 
zal niet lukken met een flatbed scanner; inscannen van kleurenfoto’s zal moeilijk lukken 
met een handheld scanner.) 

- Verifieer of de computer beschikt over de nodige software (drivers) om de scanner aan 
te sturen. (VOORAF UITTESTEN) 

- Zorg voor een passend netsnoer of netstroomadapter. 

 

4.4 Het digitale fototoestel 

4.4.1 Algemeen 

Digitale fototoestellen hebben de toestellen met filmrolletjes ondertussen volledig verdrongen.  Ze 

hebben dan ook vele voordelen ten opzichte van hun voorgangers. Je kan zo veel foto’s maken als je 

zelf wil, je kan je werk op elk ogenblik bekijken en je bent niet verplicht om de foto’s te laten afmaken 

(duur!) om ervan te kunnen genieten. 

4.4.2 Geheugenkaartjes 

De foto’s of filmpjes die je maakt met een digitaal fototoestel worden bijna altijd bewaard op één of 

andere vorm van flash geheugen. Dit geheugen kan intern in het toestel ingebouwd zijn maar vaak 

werkt men met zogenaamde geheugenkaartjes.   

Geheugenkaartjes worden niet speciaal voor een bepaald type of merk fototoestel gemaakt en zijn 

ook voor andere zaken bruikbaar. Wanneer je het geheugenkaartje dat bij je toestel wordt geleverd 

kwijt raakt kan je in de betere computerzaak makkelijk een nieuw kaartje verkrijgen. 

Er bestaan verschillende soorten geheugenkaartjes en welke soort je precies moet gebruiken hangt af 

van je digitaal fototoestel.   

Dit zijn de belangrijkste soorten:  

 

  
Compact Flash SD Memory Stick 

 

4.4.3 Foto’s naar de computer verplaatsen 

Om de foto’s en filmpjes van je digitale fototoestel te kopiëren naar je computer bestaan er grofweg 

twee manieren.   

a. Je kan je fototoestel (maar ook je camera, smartphone, externe harde schijf, …) meestal met 

behulp van een USB kabel aansluiten op je computer. De kabel die daarvoor gebruikt wordt heeft 

twee connectoren: opnieuw een USB connector “Type A” die in de computer geplugged moet 
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worden en ofwel een mini/micro USB connector ofwel een connector die specifiek gebonden is 

aan het toestel. (vb. Apple’s iPhone heeft een eigen connector die enkel voor Apple toestellen 

gebruikt wordt).   

 

Van zodra je het toestel verbonden hebt met de computer zal het geheugen van het toestel 

(ongeacht of het ingebouwd is of een geheugenkaart) zichtbaar worden in Windows Verkenner in 

de vorm van een extra schijfstation.  Het is mogelijk dat je hiervoor eerst een stuurprogramma 

(driver) moet installeren. 

 

b. Je haalt het geheugenkaartje uit je fototoestel en steekt het in 

je computer.  Om dit te doen kan je een zogenaamde 

kaartlezer aanschaffen. Een klein toestelletje dat je meestal 

via USB met je computer verbindt en waarin je verschillende 

soorten geheugenkaartjes kan steken. Van zodra je een 

geheugenkaartje in de kaartlezer steekt verschijnt er in 

Windows Verkenner een extra schijf waar je de inhoud van het 

kaartje kan zien en wijzigen net alsof het om een harde schijf 

zou gaan.  
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- Zorg ervoor dat je digitaal fototoestel over een volle batterij beschikt. Zorg voor reserve 
batterijen of indien het om een Lithium Ion batterij gaat, zorg dan voor de oplader. 

- Denk eraan dat het opladen van een Lithium Ion batterij UREN kan duren! 
- Zorg ervoor dat je digitaal fototoestel over het juiste geheugenkaartje beschikt en zorg 

ervoor dat dit voldoende groot is om het aantal foto’s op te slaan die je wil nemen.  
- Controleer vooraf of je geheugenkaartje leeg gemaakt is (wat heb je aan een 

geheugenkaartje van 4 GB als het helemaal vol staat met foto’s die niet gewist mogen 
worden!) 

- Zorg voor een kabeltje waarmee je foto’s van je fototoestel kan kopiëren naar een 
computer of zorg voor een kaartlezertje. 

 

.  
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5 Netwerk / Internet  

5.1 Internet toegang 

De toegang tot het Internet wordt verstrekt door zogenaamde Internet providers, in ons land zijn 

Telenet en Proximus de twee meest bekende Internet providers.  Het grote verschil tussen beide is 

het medium dat ze gebruiken om je huis binnen te komen.  

Bij Telenet is dat medium de distributiekabel waar voorheen de televisie signalen werden over 

verstuurd terwijl bij Belgacom de voormalige telefoonkabel het toegangsmedium is. 

Aan het toegangsmedium zal je een modem moeten verbinden, bij Telenet heb je geen keuze, je moet 

hun modem gebruiken en je moet die door Telenet zelf laten installeren. Bij Belgacom is er wat meer 

flexibiliteit: je krijgt de keuze uit enkele soorten die je zelf kan kopen in een computerwinkel of de 

betere elektrozaak. 

5.2 Kabels en connectoren 

De modem (ongeacht welk soort/model) moet verbonden worden met je computer, dit kan 

rechtstreeks of er kunnen verschillende apparaten tussen de modem en je computer komen te zitten. 

Om je modem met je computer te verbinden bestaan er verschillende 

manieren. De meest gebruikte manier (en de meest betrouwbare) is 

nog steeds een kabeltje. De meest gebruikte kabel is de UTP kabel, 

minder gebruikt is de STP of FTP kabel. Ze werken allemaal ongeveer 

hetzelfde en ze zien er ook hetzelfde uit. Elk van die drie kabels heeft 

trouwens dezelfde connectoren nl. RJ-45 connectoren.    

Die RJ-45 connectoren passen perfect in de netwerkkaart van je 

computer en de modem van je provider.  Zoals eerder gezegd kan je 

computer rechtstreeks verbonden zijn met de modem of er 

kunnen andere apparaten tussen zitten zoals een switch of 

een router. Ook die twee apparaten kunnen perfect 

overweg met RJ-45 connectoren. 

Opgelet! Telefoonkabels maken gebruik van RJ-11 connectoren, die lijken ERG GOED op RJ-45 

connectoren, ze zijn alleen iets smaller. Ze klikken ook perfect in de opening van onze netwerkkaart 

MAAR ze zullen niet werken. Let dus op dat je steeds de juiste kabels met de juiste connectoren 

gebruikt. 

Om echt te kunnen genieten van het netwerk heeft een computer nog een aantal instellingen nodig. 

Het belangrijkste is het IP adres (een uniek adres waarmee andere computers met je computer kunnen 

communiceren).  Andere instellingen die nodig zijn, zijn het “subnetmasker”, de “DNS server(s)” en de 

default gateway.  

Soms krijgt je computer deze parameters automatisch van zodra er een netwerkkabel wordt 

ingeplugged. In zo’n situatie heeft het netwerk een DHCP server. In andere situaties moet je deze 

parameters zelf instellen. Dit valt buiten het bestek van de cursus. 
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5.3 Routers en switchen 

Hoewel dit vrij technisch wordt wil ik het jullie toch niet helemaal onthouden, vooral omdat mensen 

deze apparaten vaak door elkaar halen. Dit is begrijpelijk want ze lijken erg goed op elkaar (zijn soms 

zelfs in elkaar geïntegreerd) maar hebben een fundamenteel andere functie! 

Een switch is een toestel die toelaat om meerdere computers met elkaar te verbinden. Wanneer je 

enkel over UTP bekabeling zou beschikken kan je maximaal 2 computers met elkaar verbinden, 

simpelweg omdat een kabel nu eenmaal maar over twee uiteinden beschikt.  Een switch beschikt 

(afhankelijk van de soort) over 4 tot 48 (of meer) poorten waarop je evenveel computers (of andere 

apparaten zoals printers, scanners, …) kunt aansluiten die dan met elkaar kunnen communiceren. 

Een router is een toestel dat gemaakt is om twee (of meer) verschillende netwerken met elkaar te 

verbinden, vb. je eigen netwerkje thuis en het Internet.   

Misschien laat je provider (Telenet, Belgacom) toe dat je meerdere computers rechtstreeks met het 

Internet verbindt, in dat geval KAN je gebruik maken van een switch. Je sluit zowel de kabel van je 

provider (= Internet) als de kabels van je lokale toestellen aan aan de switch. Elke computer wordt dan 

rechtstreeks onderdeel van het Internet.  

Maar vaak mag je maar één computer aansluiten op het Internet. In dat geval maak je een eigen 

netwerkje (vb. met een switch) maar slechts één apparaat (je router!) wordt dan verbonden met het 

Internet. De router zorgt ervoor dat elk apparaat in je eigen netwerkje kan genieten van Internet 

toegang. Je kan de router dus gerust omschrijven als “de poort naar het Internet”. 

Een echte router heeft maar 2 poorten 

nodig, één om de verbinding te maken met 

het eigen lokale netwerkje (vaak aangeduid 

als LAN) en één om de verbinding te maken 

met het Internet (of je provider) (vaak 

aangeduid als WAN). Maar vaak heeft een 

router 5 poorten. Dan gaat het om een 

router waarin een kleine switch zit 

ingebouwd. Er is dan één poort om 

verbinding te maken met het Internet en 1 

switch bestaande uit 4 poorten om 4 

verschillende lokale toestellen aan te hangen. 

5.4 Draadloze verbindingen 

Een alternatief voor bekabeld Internet is draadloos Internet. Om daar gebruik van te kunnen maken 

heb je een draadloze netwerkkaart nodig.  De meeste laptops zijn daar standaard mee uitgerust, de 

meeste desktops niet.  Je kan draadloze netwerkkaarten kopen in verschillende vormen, vb. in de vorm 

van een USB stick, zo kan je je computer (laptop of desktop) makkelijk uitbreiden met een 

netwerkkaart.  

https://uw.edu/itconnect/wp-content/uploads/2013/05/router1.jpg
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Wanneer je gebruik wil maken van draadloos Internet moet dat uiteraard voorzien zijn. Weet dat er 

verschillende soorten draadloos netwerk bestaan. De meest gebruikte soorten in 2014 zijn G, N en AC.  

Je netwerkkaart en het draadloos netwerk dat in de lucht hangt moeten minstens één type 

gemeenschappelijk hebben.  Ondersteunt je netwerkkaart vb. enkel G en is er enkel N netwerk 

beschikbaar dan zal je niet tot een werkende verbinding kunnen komen. 

Opgelet! Als je Internet aansluiting erg belangrijk is ga dan vooraf ter plaatse 

testen of je een “goed bereik” hebt. De afstand tussen je draadloze 

netwerkkaart en het zendertje dat het draadloos netwerk aanbiedt is van 

cruciaal belang voor de kwaliteit van je verbinding.  Ook het aantal obstakels 

tussen zender en ontvanger is erg belangrijk. Indien je vooraf gaat testen merk 

je snel of de kwaliteit voldoende is. Indien niet moet je een standplaats vragen 

dichter bij het zendertje. 
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- Ga na hoe de internet toegang wordt aangeboden: bedraad of draadloos 
- Indien je de keuze hebt, kies voor bedraad. 
- Zorg dat je een passende netwerkkaart hebt (bedraad of draadloos)  
- Indien draadloos: ga na wat voor soort signaal gebruikt wordt (A, B, G, N, AC, …) en zorg 

voor een netwerkkaart die compatibel is met het aangeboden signaal. 
- Indien het om een beveiligd draadloos netwerk gaat, vraag na met welke sleutel 

(gebruikersnaam en wachtwoord?) je verbinding kan maken met het netwerk. 
- Wees voorzichtig indien het om een onbeveiligd draadloos netwerk gaat. 
- Ga na of het IP adres automatisch wordt toegekend (DHCP) of dat je een bepaald IP 

adres manueel moet instellen. In dat laatste geval vraag alle nodige gegevens op (IP 
adres, subnetmasker, gateway en DNS server). 

- Vraag na hoeveel van je computers verbinding mogen maken met het netwerk. 
- Vraag na of je eventueel een eigen router mag gebruiken om meerdere computers van 

Internet toegang te kunnen voorzien. 

 


