


Windows 10 Updates

1507  Windows 10  (op 29-07-2015 gelanceerd)
1511  Windows 10  update
1607  Windows 10 Anniversary Update
1703  Windows 10 Creators Update
1709  Windows 10 Fall Creators Update

T/m    1703  grote update files (ISO)
Vanaf 1709:  uitsluitend gewijzigde files

Bandbreedte te beperken tijdens update

W10



TE DOEN

W10

Voor de Update……
• Extern Antivirus programma: zet deze uit
• Verwijder als het kan alle cookies, browser geschiedenis
• Verwijder alle oude windows 10 update files (Windows.old..) 

Tijdens de update……Systeem bevriest : een zwart scherm…. 
• Harde reset: 
• aan-uitknop meer dan 5 seconden ingedrukt houden. 
• Wacht op de melding: Apps installeren/PC klaarmaken voor 
Gebruik/Er zijn updates voor uw PC. 
• Volg instructie en maak de update af…. 
• Werkt het nog niet: terug naar vorige versie! 



Hoe te handelen

W10

Tijdens de update…… Ongewenste herstart tijdens update. 
• Mogelijke melding: 0x80200056: Door onvoorziene omstandigheden 
is de is de upgrade onderbroken, (b.v. stroomuitval) 
• PC gaat soms terug naar vorige versie, gewoon opnieuw upgrade 
installeren. 
• Andere methode: nieuwe installatie starten in een draaiende 
Windows 10, kies alles behouden.

Tijdens de update….. Ruimte gebrek upgrade.. Herstel partitie…. 
Foutmelding: 0x800F0922/0xc1900104 



Hoe te handelen

W10

Na de Update…… Netwerkverbindingen werken niet meer.. 

Gebruik de netwerkherstel tool in Windows 10: instellingen- Typ in 
zoekvenster Netwerk, Kies netwerk opnieuw instellen, en herstart. 

Na de Update….. WiFi verbinding werkt niet meer.. 

Win-X (windows knop + X) of R-muisklik op windows startknop. 
• Kies uit het menu: Apparaten 
• Verwijder de WiFi controller driver 
• Doe een nieuwe WiFi driver installatie 





Vernieuwingen / wijzigingen (1)

W10

- Tegeltjes scherm aanpassen: groter, kleiner, roteren

- Mappenstructuur is overzichtelijker

- Taakmanager is vernieuwd (weergave prestatie grafische kaart)

- Processen in energiezuinige modus (Intel 6e of 7e generatie)

- Activiteit vervolgen (Continue) op ander apparaat (smartphone-PC)

- Privacy instellingen onder één knop

- Update van Paint 3D



Vernieuwingen / wijzigingen (2)

W10

- Onedrive on demand
- Alle bestanden worden in de verkenner weergegeven, ook die 

in de cloud staan; bij klik op cloud-file volgt downloaden.

- Windows Defender beveiligingscentrum
- Vernieuwde engine; kent nu zogn. Protected folders: je bepaalt 

zelf welke folders niet zomaar benaderbaar zijn.

- Problemen oplossen in W10 instellingen
- Alle probleemoplossers zijn in één map ondergebracht



Vernieuwingen / wijzigingen (3)

W10

BROWSER MICROSOFT EDGE

- Veiliger geworden: staat Flash aan, dan draait dit in een closed
container

- Edge nu in volledig scherm met toets F11
- Beheer favorieten in mappen is makkelijker
- Gemakkelijker content delen en beheer in Edge
- Pdf’s lezen uitgebreid (o.a. roteren)
- Bezochte websites makkelijker parkeren
- Betere ondersteuning van E-books
- Ondersteunt nu alle e-book formaten



W10

PERSONEN IN TAAKBALK

- Personen met wie je veel contact hebt, 
kun je vastmaken in de taakbalk

- Communiceren en bestanden uitwisselen
- Foto toesturen, etc.
- Personen (contacten) uit de apps 

Personen, Skype en Mail worden 
ondersteund



W10

Fans van Movie Maker kunnen zich uitleven met Story Remix; is eigenlijke 
een uitbreiding van de Foto app van Windows 10. Gemakkelijk foto’s en 
filmpjes bewerken en samenvoegen tot één geheel.



W10

FOTO MAKEN OP JE PC

Bekijk 3D-objecten in jouw wereld en neem een foto van de omgeving met 
de camera op je pc.



Windows 10

Windows 10 Update historie
(geeft alle versie-updates en tussenliggende updates van Microsoft weer)

- https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4000825/windows-10-and-windows-server-
2016-update-history

Upgrade van Windows 7 naar Windows 10 via ‘Toegankelijkheid’ 

- https://www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade

Download Windows 10 via “Update nu” of m.b.v. hulpprogramma

- https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10

W10

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4000825/windows-10-and-windows-server-2016-update-history
https://www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10


Installatie mogelijkheden

Keuze 1: Wacht tot je aan de beurt bent (verstandig!)

Keuze 2: Download en gebruik 1703 ISO’s
Media Creation Tool installatie media maken

Keuze 3: Handmatig updaten
Windows 10 upgrade assistent gebruiken 
(Windows10Upgrade9252.exe)

W10



Sommige Apps worden verwijderd 

Bepaalde programma’s zijn niet compatible

- Windows 7 Backup (advies: gebruik extern programma)

- Outlook Express

- MS Reader

- MS 3D builder

- MS Paint gaat verdwijnen (nog wel te downloaden)

- Voorgeïnstalleerde apps zelf verwijderen (m.b.v. Ccleaner)

W7 -> W10



Aandachtspunten & Tips

- Na iedere versie-update verdwijnen eerdere herstelpunten

 Maak nieuw herstelpunt

- Privacy instellingen (checken na een update)

- Welke pictogrammen in Taakbalk     (Instellingen / Pers. Inst.)

- Standaarden instellen     (Instellingen / Systeem / Standaard-apps)

- Controle op updates (Instellingen / Bijwerken en beveiliging)

- Configuratiescherm handmatig terugzetten

W10


