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De zijkant van een laptop. De aansluiting
met het geopende (rechthoekige) klepje is
een USB-aansluiting.

1.2 De computer: betekenis en
mogelijkheden van randapparatuur

Wat moet je na afloop van deze les kennen?
Een randapparaat is een apparaat dat je aan de computer
kunt koppelen. Na afloop van deze les ken je de
belangrijkste eigenschappen van randapparaten. Je weet
ook hoe je die apparaten aan de computer kunt koppelen.
We bespreken de volgende onderwerpen.:

- invoerapparaten
- uitvoerapparaten
- externe geheugens
- aansluitmogelijkheden
- communicatie (o.a. Internet)

1 Wat is in de praktijk van belang?
Zelf problemen kunnen oplossen
We zijn ervan uitgegaan, dat je in een klein bedrijf
met een computer moet kunnen werken. Bij een
klein bedrijf kun je niet zomaar op anderen
terugvallen. Als er problemen zijn, moet je die zelf
oplossen. Eenvoudige klussen, zoals het koppelen
van standaardapparaten aan de computer, moet je
zelf kunnen doen. En als het te ingewikkeld is, moet
je weten wanneer je anderen moet inschakelen.

Wat betekent dat voor je kennis?
Je moet in ieder geval de meest gebruikte 
aansluitmogelijkheden van de computer kennen.

Maar je moet ook weten hoe je apparaten,
zoals bijvoorbeeld een printer of een muis,
aan de computer kunt koppelen. Dus welke
kabel in welke aansluiting past.

Bij randapparaten horen ook programma’s. Die
programma’s moeten op je computer komen te
staan. Dat noemen we ‘installeren’.

Ieder randapparaat wordt via een programma vanuit
de computer bestuurd. Zo’n programma noemt men
daarom ook wel stuurprogramma. De Engelse naam
is driver (= bestuurder). 
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Over connectoren en poorten...
Een apparaat sluit je aan de
computer aan via een kabel.  Die
kabel heeft een aansluiting. Deze
aansluiting noemen we ‘connector’
(= verbin-der). De computer bevat
verschil-lende
aansluitmogelijkheden. Ook deze
aansluitingen noemt men connec-
toren. Meestal gebruikt men de
term ‘poorten’.

Wat zijn de meest gebruikte randapparaten?
Als je voor het beeldscherm van de computer zit,
gebruik je vrijwel altijd de muis en het toetsenbord.
Met de muis kun je een pijltje over het beeldscherm
verplaatsen. Dat pijltje noemen we de ‘muisaan-
wijzer’. Een muis heeft ook knoppen.

Door het indrukken van een muisknop kun je
een bepaalde actie starten.

Je moet in ieder geval weten hoe je het toetsenbord
en de muis aansluit.

Op het toetsenbord kun je teksten en commando’s
intypen. Het grootste gedeelte van het toetsenbord
bestaat uit de bekende lettertoetsen. Daarnaast zijn
er bijzondere toetsen. Met deze toetsen geef je de
computer bepaalde commando’s.
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Alle fabrikanten hebben websites. Als je
bijvoorbeeld wilt weten wat HP heeft,
gebruik je www.hp.nl
Andere adressen zijn:

  www.canon.nl Canon
  www.ibm.nl IBM
  www.dell.nl Dell
  www.compaq.nl Compaq

Gewoon een tip...

Links: de CD wordt aan de zijkant
vastgepakt (goed). Rechts: de CD wordt
met de duim op het oppervlak
vastgehouden (fout!). 

Wat zijn de apparaten om gegevens uit te voeren?
Iedere PC beschikt over een monitor om informatie
te laten zien. Tegenwoordig gaat het altijd om kleu-
ren-monitoren. Nog niet zo lang geleden werden
monochrome monitoren gebruikt. Deze kunnen
slechts één kleur weergeven.

Je moet weten hoe je met een monitor
omgaat. Het is belangrijk dat je weet hoe je
het beeld kunt bijstellen als het te veel
vervormd is.

Op de meeste computers is ook een printer aange-
sloten. Hiermee kun je afdrukken op papier maken. 

Je moet weten hoe je met een printer omgaat.
Hoe je de printer aan- en uitzet. Hoe je papier
in de printer legt. Hoe je de printer kunt
openmaken als deze is ‘vastgelopen’. 

Natuurlijk kunnen we in een leerboek niet de bedie-
ning van ‘alle’ monitoren en printers uitleggen. 

Hiervoor moet je naar de bijbehorende
gebruiksaanwijzingen kijken.

Hoe worden gegevens opgeslagen?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Allereerst moet je weten dat gegevens vanuit het
interne geheugen op de harde schijf worden
opgeslagen.

Daarnaast willen we gegevens van de harde
schijf naar diskette, CD of tape kopiëren. 

We spreken dan van het maken van een back-up. 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het maken
van zo’n back-up. Voor de opslag van kleine be-
standen gebruik je de diskette. Bij grotere
bestanden kun je gebruik maken van de ZIP-schijf.
En bij nog grotere bestanden gebruik je beschrijf-
bare CD’s.  Bij zeer grote bestanden wordt een
tape-streamer gebruikt. Dat is een soort cassette-
recorder. 
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Je kunt ook internetten via de kabel. Het
is dus niet nodig om het telefoonnetwerk
te gebruiken. Er zijn verschillende
aanbieders. Chello bijvoorbeeld. Via
www.chello.nl kom je meer te weten.

Indeling randapparaten

a: Invoerapparaten
toetsenbord, muis,    
scanner, leespen

b: Uitvoerapparaten
monitor, printer (matrix,
inkjet, laser),
plotter

c: Externe geheugens
Magnetisch: 
diskette, ZIP, harde schijf,
banden
Fotografisch (optisch):
CD, CD-R, CD-rewritable,
DVD

d: Communicatieapparatuur
modem, ISDN-kaart
netwerkkaart

Nog meer apparaten?
Hebben we alle apparaten genoemd? Nee, vrijwel
iedere computer heeft ook een modem. 

Een modem is een apparaat waarmee je de
computer aan bijvoorbeeld het telefoon-net-
werk kunt koppelen. 

Die koppeling is nodig voor Internet.  Er zijn interne
en externe modems. Een extern modem is een
apparaat in een afzonderlijke kast. Tegenwoordig
zijn modems meestal ingebouwd. Een ingebouwd
modem heet een intern modem. Maar ook een
intern modem moet je via een kabel aan het tele-
foonnet koppelen.

Een extern modem

2 De invoerapparaten
Een aantal apparaten zijn voor het invoeren van
gegevens. We behandelen de volgende:

- toetsenbord
- muis
- scanner

En ook de minder gebruikte invoerapparaten:
barcodelezer, leespen en touch screen. 
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Bij een ergonomisch vormgegeven
toetsenbord is rekening gehouden met de
natuurlijke stand van de handen. Het is
daardoor tamelijk afwijkend van vorm.

Rechter gedeelte van het toetsenbord. 

De betekenis van de meeste toetsen
gaat pas leven als we Windows en
tekstverwerking zullen behandelen. De
betekenis van veel toetsen hangt af van
de toepassing die je uitvoert.

2.1 Toetsenbord
Iedere computer heeft een toetsenbord.
Toetsenborden zijn ook los te koop. Waarop moet je
letten als je een toetsenbord koopt?

Als je veel typt, kan het gebruik van een 
‘ergonomisch vormgegeven’ toetsenbord
plezierig zijn. 

Dat betekent dat er rekening is gehouden met een
natuurlijke stand van de handen bij het typen.

Bijzondere toetsen
Om veel getallen in te toetsen heeft ieder toetsen-
bord een afzonderlijk gedeelte met de cijfers 0 t/m
9.  Dit gedeelte noemen we ‘het numeriek toetsen-
bord’. Daarnaast is er nog een aantal bijzondere
toetsen:

NumLock
Deze toets zit in de linker bovenhoek van het
numeriek toetsenbord. Als je deze toets
indrukt, kun je de cijfertoetsen gebruiken om
cijfers in te typen. Als je deze toets nogmaals
indrukt, hebben de toetsen een andere
betekenis.

Pijltjestoetsen
Deze pijltjes zie je op de toetsen 4, 8, 6 en 2.
Maar ook links van het numeriek toetsenbord
zie je pijltjestoetsen. Met behulp van deze
toetsen kun je de cursor verplaatsen.

Kijk eens of je de volgende toetsen op het
toetsenbord  kunt vinden:
Home: verplaatst de cursor naar het begin.
End: verplaatst de cursor naar het eind.
PageUp: ga naar vorige scherm.
PageDown: ga naar volgende scherm.
Insert (Ins) : zet tekst tussen de reeds aanwezige
tekst.
Delete (Del): wist het teken rechts van de cursor.
Backspace (BkSp): wist het teken links van de
cursor.
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Linker gedeelte van het toetsenbord. 

Via www.toetsenbord.com
kom je bij een firma die
allerlei computermeubels
maakt. Zo kun je een
ouderwets meubel krijgen
voor je nieuwe computer!

Functietoetsen
Er zijn nog meer bijzondere toetsen. Zo zie je
op de bovenste rij de toetsen F1 t/m F12. Die
heten functietoetsen. De functie hangt af van
het programma waarmee je werkt. Ze kunnen
dus een verschillende betekenis hebben.

Linker gedeelte van het toetsenbord
Op de foto zie je het linker gedeelte van het
toetsenbord. 

Kijk eens of je nu de volgende toetsen op het
toetsenbord  kunt vinden:
Esc: als je op deze toets drukt, stopt de handeling
waarmee je bezig bent.
Caps Lock: druk je op deze toets, dan worden alle
letters als hoofdletters ingetoetst.
Shift: druk je op deze toets en een letter, dan krijg
je de hoofdletter. Druk je op deze toets en een
cijfer, dan krijg je het teken dat er boven staat.
Tab: als je op deze toets drukt, ga je een vaste
afstand naar rechts. Samen met de Shift-toets ga
je naar links.
Ctrl en Alt: Control- en Alt-toets. Deze gebruikt je
in combinatie met andere toetsen. Dit soort
‘toetscombinaties’ wordt ook wel sneltoetsen
genoemd.

De betekenis van de bijzondere toetsen gaat pas
leven als je met de computer gaat werken!
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PS-2

Achterkant van een PC (foto)
Je ziet een aan/uit-schakelaar (0  - ). Daaronder zit de 220V-aansluting. Daaronder zien we 2 ronde
connectoren. Dat zijn PS/2-aansluitingen. Bij deze computer wordt de eerste PS/2-aansluiting voor het
toetsenbord gebruikt. De tweede is voor de muis. Daaronder zie je twee USB-connectoren. Deze
connectoren hebben de vorm van een kleine rechthoek. We komen er nog op terug.

Voorbeeld van een muis met een fraaie vormgeving. 
Het bovenste gedeelte bestaat uit 2 drukknoppen.
Daartussen zit een wieltje (mousewheel).

Aansluiting
Het toetsenbord is via een snoer aan de
computer verbonden. Er zijn twee
aansluitmogelijkheden:
  - de PS/2-aansluitmogelijkheid
  - de USB-aansluitmogelijkheid

De meeste computers maken gebruik van
de PS/2-aansluitmogelijkheid. Het gebruik
van USB komt steeds meer voor. We
komen er nog op terug.

Wanneer is de aansluitmogelijkheid van
belang?
Bij een nieuwe computer zit al een
toetsenbord. Als je naderhand een
toetsenbord koopt, moet je rekening
houden met de aansluitmogelijkheden van
je computer. Als je computer geen USB-
aansluiting heeft en je koopt een
toetsenbord met USB-aansluiting..... ja
dan heb je een probleem.

2.2 Muis
Verschillende muizen
Je werkt bijna altijd met de muis. Met behulp van de
muis verplaats je een pijltje over het beeldscherm.
Je kunt bepaalde opdrachten geven door op een
van de knoppen te klikken. 
Er zijn verschillende soorten muizen. Bij de MAC-
computer heeft de muis maar één knop. Bij de PC
heeft de muis in ieder geval een linker- en een
rechterknop. 
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Via games.pc-computers.nl vertelt
Wehkamp je meer over randapparaten.
Zie ook: www.wehkamp.nl

Voorbeeld van een trackball. De vingers
bewegen een bal. Het pijltje wordt nu over
het scherm bewogen door de bal rond te
draaien. Dat gebeurt nu niet meer vanuit
de pols, zoals bij de gewone muis, maar
met de duim. 

Waar moet je op letten als je een muis koopt?
Allereerst is het belangrijk, dat de muis plezierig in
je hand ligt. En je moet gemakkelijk op de knoppen
kunnen drukken. 
Dan zijn er handige extra mogelijkheden zoals een
mouse-wheel. Dat is een wieltje dat tussen de beide
knoppen zit. Dit wieltje kun je bij tekstverwerkers
gebruiken om snel van pagina naar pagina te sprin-
gen.

Er zijn verschillende aansluitmogelijkheden. We
noemen: seriële poort, PS/2 en USB. Er zijn zelfs
mogelijkheden om met een draadloze muis en een
draadloos toetsenbord te werken!

Afwijkende vormen van de muis
Door het optreden van de zogenaamde muisarm
heeft de muis bijzondere aandacht gekregen. In
plaats van ‘muisarm’ spreken we ook van ‘RSI’. 
De oorzaak van RSI zou volgens sommigen liggen
in het krampachtig werken met de muis. In les 1.4
gaan we erop in.

De bekendste andere soorten muizen zijn:
- de optische (zeer aan te bevelen!)
- de trackball
- de pen

2.3 Leespen
Bij de leespen schrijven we met een soort balpen.
De plaats van de punt van de balpen komt overeen
met de plaats van het pijltje op het scherm.

2.4 Scanner
We denken hierbij vooral aan de flatbed-scanners.
Dat zijn scanners met een vlakke plaat. Je legt op
deze plaat een afbeelding en vervolgens wordt die
afbeelding gescand. Scannen wil zeggen aftasten.
Zo kun je foto’s en teksten in je computer overne-
men. 

Om die plaatjes daarna te kunnen bewerken,
maak je gebruik van speciale beeldbewer-
kingsprogramma’s. 



1.2 De computer: betekenis en mogelijkheden van randapparatuur

51

Voorbeeld van een touch screen in een
boekwinkel

Waar moet je bij de aanschaf van een scanner
rekening mee houden? 
Allereerst moet je er op letten hoe nauwkeurig
plaatjes kunnen worden gescand. 

De nauwkeurigheid geeft men aan in ‘puntjes
per inch’. Of zoals in folders staat: dots per
inch afgekort tot dpi. 

Zo spreek je van ‘een resolutie van zoveel dpi’. De
laagste resolutie is 300 dpi.

Een tweede punt waar je bij de aanschaf op moet
letten, is de snelheid. Als je veel plaatjes moet
scannen, zal een snelle scanner extra welkom zijn.
Tenslotte moet je weer letten op de aansluitmoge-
lijkheden. Bij moderne computers kies je voor een
USB-aansluiting. 

2.5 Overige
Barcode-lezer
Op vrijwel alle artikelen in de supermarkt tref je een
streepjescode aan. De Engelse benaming is bar-
code. Met een speciale barcode-lezer kun je de
streepjescode direct lezen. Bij de supermarkt ge-
beurt dat aan de kassa. Zo hoeft de persoon achter
de kassa niet meer het artikelnummer of de prijs in
te toetsen. Met die streepjescode gebeurt dat auto-
matisch.

Leespen
Met een leespen kun je vormen inlezen. Als je een
tekening maakt, worden de lijnen automatisch aan
de computer doorgegeven.

Touch screen
Een touch screen lijkt op een gewone monitor. Het
bijzondere is dat we het beeldscherm met de vinger
kunnen aanraken. De plaats van aanraken wordt
aan de computer doorgegeven. Dit soort scher-men
zie je bijvoorbeeld in informatiezuilen bij super-
markten en warenhuizen. Met behulp van zo’n
scherm kun je op gemakkelijke wijze informa-tie
opvragen. Je vinger krijgt dan de functie van de
muis.
Nu ga je weer enkele vragen beantwoorden. De
antwoorden op die vragen moet je in je schrift
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Opgave
1.2-1

Opgave
1.2-2

Opgave
1.2-3

Opgave
1.2-4

Opgave
1.2-5

Opgave
1.2-6

noteren. Noteer ook het nummer van de opgave in
je schrift.

Vul de ontbrekende woorden in:
Om gegevens in te voeren gebruiken we:
________________________________
Om gegevens uit te voeren gebruiken we:
________________________________
De belangrijkste externe geheugens zijn:
________________________________

Om een computer aan het telefoon-netwerk te
koppelen, gebruiken we een _____.

Geef aan wat de volgende toetsen doen:
NumLock: _________________________
__________________________________
Home: ____________________________
__________________________________
Caps Lock: ________________________
__________________________________
Esc: ______________________________
__________________________________
Tab: ______________________________
__________________________________

De bekendste soorten muizen zijn:
1:________________________________
2:________________________________
3:________________________________

Waarom kun je met een barcode-lezer geen
gewone tekst inlezen?
_________________________________
_________________________________

Onder dpi verstaan we:
_________________________________
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LCD-monitor

3 De uitvoerapparaten
Een uitvoerapparaat is een apparaat om gegevens
zichtbaar te maken. Er zijn drie belangrijke soorten:

- beeldscherm (monitor)
- printer
- plotter

In een kantoor tref je meestal beeldscherm en
printer aan.

3.1 Beeldscherm (de monitor)
Iedere computer heeft een beeldscherm. Het
beeldscherm kun je vergelijken met een TV. De
scherpte is veel hoger dan die van een TV! 

Er zijn verschillende beeldgroottes. De
afmeting van het scherm is in inches
opgegeven.

Bekende formaten zijn: 14, 15, 17 en 21 inch. Het
gaat steeds om de afstand schuin over het
beeldscherm. In het algemeen geldt: hoe groter hoe
duurder. Op het kantoor zie je meestal 17 inch
schermen. 

Waarop moet je letten als je een monitor koopt?
Niet alleen de grootte van het scherm is belangrijk.
Ook de grootte waarmee één puntje wordt
weergegeven telt mee. Die grootte wordt dotpitch
genoemd. Het woord dot komt van punt en pitch
komt van plaats of plekje. Hoe kleiner het puntje,
hoe scherper het beeld.

CRT of LCD?
De monitoren die op een TV lijken, heten CRT-
monitoren. De term CTR betekent ‘Cathode Ray
Tube”.  
Daarnaast zijn er platte beeldschermen. We
spreken ook wel van LCD-schermen. De term LCD
betekent Liquid Cristal Display. De vertaling is:
Vloeibaar Kristal Scherm. Het voordeel van deze
platte schermen is, dat ze minder plaats innemen.
Het nadeel is, dat het beeld snel onduidelijker wordt
als je er niet recht voor zit. 
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Een inkjetprinter

Ink-cartridge van een
inkjetpinter

De prijs is voorlopig nog veel hoger dan die van de
CRT-schermen. 

3.2 Printer
Met een printer druk je gegevens af op papier.
Papier heeft nu eenmaal het voordeel dat je het
mee kunt nemen. 

Zo kun je achteraf nog eens rustig de
gegevens doornemen. 

Er zijn verschillende soorten printers. We noemen: 
- matrixprinters
- inkjetprinters
- laserprinters

 

Matrixprinters
Bij de matrixprinter wordt ieder teken als een
verzameling puntjes afgedrukt. In folders zie je de
uitdrukking  NLQ. Dit betekent Near Letter Quality.
Met NLQ geven we aan dat een afdruk zo goed is,
dat het lijkt of die ‘gedrukt’ is. Matrixprinters zijn van
belang als je een doorslag wilt hebben. Denk maar
eens aan een winkelkassa.

Inkjetprinters
Bij een inkjetprinter wordt ieder teken door middel
van zeer kleine inktdruppeltjes ‘afgedrukt’.
Inkjetprinters zijn goedkoop en de kwaliteit is
verrassend goed. De moderne inkjetprinter is een
kleurenprinter. 
Belangrijke kenmerken zijn:
    - resolutie (de scherpte)
    - snelheid (aantal pagina’s per minuut) 

Om de zoveel tijd moet je een inktvulling kopen.
Zo’n vulling heet een inkcartridge.

Laserprinter
Bij de laserprinter worden zeer fijne deeltjes op het
papier gebrand. De kwaliteit is zeer goed. Je kunt
het resultaat met dat van drukwerk vergelijken.
Laserprinters zijn duurder in aanschaf. Om de
zoveel tijd moet je een vulling kopen. Zo’n vulling
heet ‘toner-cartridge’.
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aansluiting = connector = poort
Misschien merkte je het al. Soms
gebruiken we het woord aansluiting.
Maar ook de woorden connector en
poort kom je tegen. Bedenk dat het
steeds om hetzelfde gaat. 

Het schuifje bij een diskette (links boven). 
Als je het schuifje zodanig verschuift, dat je
door het vierkante gaatje kunt kijken, is de
diskette tegen overschrijven beveiligd. Dan
spreken we van een diskette die
schrijfbeveiligd is.

TIP

Je kunt een harde schijf ook opdelen
zodat het net is alsof er twee harde
schijven zijn (partitioneren).
Voortdurend wordt er nieuwe
informatie op de harde schijf
geplaatst en oude informatie wordt
weer gewist. Dat betekent dat je van
tijd tot tijd de harde schijf
zogenaamd moet defragmenteren;
d.w.z. alle gegevens op de harde
schijf moet ordenen.

Aansluitingen
Moderne printers sluit je via een USB-poort aan. Bij
vrijwel alle printers bestaat ook de mogelijkheid om
de parallelle poort van de computer te gebruiken.
Daarom wordt de parallelle poort ook wel ‘printer-
poort’ genoemd.

3.3 Plotter
Over de plotter kunnen we kort zijn. Het is een door
de computer aangestuurde tekentafel. Plotters kom
je bijvoorbeeld tegen op ontwerpbureaus. 

4 De externe geheugens
In de vorige les heb je met externe geheugens
kennisgemaakt. Nu geven we enkele details.
We bespreken achtereenvolgens:

- diskette
- harde schijf
- ZIP-schijf
- CD-ROM-schrijver
- tapestreamer

4.1 Diskette
Op vrijwel iedere computer tref je een diskette-
station aan. Diskettes zijn enorm handig voor de
opslag van programma’s en gegevens. Het nadeel
van de diskette is de beperkte geheugen-capaciteit
van 1,4 Mbyte.

4.2 Harde schijf
In les 1.1 hebben we uitvoerig over de harde schijf
gesproken. De geheugencapaciteit is erg groot...
vele Gbytes! Het is ook mogelijk om de computer
met meer harde schijven uit te breiden. Dat is vooral
van belang als je met veel informatie te maken hebt.
Bijvoorbeeld bij het werken met video-beelden.

Als er iets mis gaat met de harde schijf, spreekt
men  van ‘crashen’. Hierbij kan veel belangrijke
informatie verloren gaan. In feite kan er zelfs
onherstelbaar verlies optreden. 
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Het verschil tussen drive en schijf

Soms zie je ZIP-drive en soms ZIP-
schijf. Wat is nu het verschil?
Een schijf is steeds een losse schijf.
De drive is het apparaat waarin we
een schijf plaatsen om er informatie
op te zetten of vanaf te lezen. Zo kun
je ook spreken van een diskette-
schijf(je) en een diskette-drive. In
plaats van drive wordt ook het woord
‘station’ gebruikt.

Een ZIP-schijf. 

Een CD-ROM in de CD-ROM-houder.

Opgave
1.2-7

Dat is de reden dat belangrijke gegevens altijd
dubbel opgeslagen moeten worden. Bijvoorbeeld op
CD, ZIP of tape. 

4.3 ZIP-schijf
Een ZIP-schijf lijkt op een grote diskette. De
opslagcapaciteit is ook veel groter (100 - 250
Mbyte). ZIP’s zijn goedkoop in aanschaf.

4.4 CD-ROM-schrijver
Op duurdere PC’s zie je vaak een CD-ROM-
schrijver. Hierbij kun je 2 soorten CD’s gebruiken:

- CD-writable: een lege CD kan eenmalig
  worden beschreven
- CD-rewritable: een eenmaal beschreven
  CD kan weer worden gewist om er
  opnieuw informatie op te plaatsen.

CD’s hebben een grote opslagcapaciteit: 600 - 800
Mbyte. Naast de CD komt de DVD (Digitale Video
Disc) steeds meer in. De capaciteit is vele malen
groter dan die van de CD ( 4,7 tot 17 Gbyte). Op
een DVD kun je een hele speelfilm opslaan!
CD’s zijn betrouwbaar en niet duur.

4.5 Tape-streamer
Op een enkele CD kun je normaal gesproken niet
de hele inhoud van een harde schijf kopiëren
(maken van een back up van de harde schijf).
Indien je dat wel wilt, is de tape-streamer een
geschikt extern geheugen. 

Vul de ontbrekende woorden in:
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Opgave
1.2-8

Opgave
1.2-9

Opgave
1.2-10

Opgave
1.2-11

Opgave
1.2-12

Opgave
1.2-13

Opgave
1.2-14

Opgave
1.2-15

Helaas kan mijn _____ printer geen kleuren plaatjes
afdrukken. 

De belangrijkste kenmerken van inkjetprinters zijn:
1: ___________________________
2: ___________________________

De inhoud van een harde schijf kun je wel/niet
_____ op een diskette kopiëren.

Helaas heb ik op mijn bureau niet veel ruimte. Als
geld geen rol speelt, koop ik graag een ____ -
monitor.

Het woord partitioneren wil zeggen:__________

Een CD die je meer keren kunt beschrijven, noemen
we een __________.
Deze CD zal wel ______ kosten dan een CD die je
maar één keer kunt beschrijven.

Hoeveel diskettes passen op een ZIP-schijf van 100
Mbyte: _______

Kijk eens naar de afbeelding hiernaast. Is deze
diskette schrijfbeveiligd? ________ (ja/nee).

Kijk eens naar de afbeelding hiernaast. Met welke
printer is die tekst afgedrukt?
___________________

5 Communicatie
Bij bedrijven zijn computers vaak in een netwerk
gezet. Dat betekent dat gegevens eenvoudig van de
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1

2

3
4

Foto met verschillende  aansluitingen:
1: PS/2
2: USB
3: Serieel
4: Centronics-printer-aansluiting

ene naar andere computer verzonden kunnen
worden. 

Om computers binnen een kantoor in een netwerk
op te nemen, bestaan speciale kaarten en aansluit-
mogelijkmogelijkheden. Het gaat dan om een LAN.

Bij een LAN zie je meestal één kabel waarop
alle computers zijn aangesloten.

Internet
Het belangrijkste netwerk voor het kleine kantoor is
ongetwijfeld Internet. Er zijn verschillende moge-
lijkheden om op Internet te worden aangesloten:

- via afzonderlijke snelle verbindingen met
  de telefoon (bijvoorbeeld via ISDN). 

    In dat geval moet men gebruik maken van
   een modem.

- via de kabel waarop ook de televisie is
  aangesloten.

Er is veel concurrentie tussen aanbieders van
verbindingsmogelijkheden. Het voordeel van de
kabel is dat je een vast bedrag per maand betaalt. 

6 Connectoren (aansluitmogelijkheden)
Aansluitmogelijkheden worden ook wel connectoren
of poorten genoemd. Je moet de belangrijkste
aansluitmogelijkheden kennen. Op de foto zie je de
achterkant van een computer. Hierop zie je een
aantal connectoren. 
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PS/2-connectoren
Deze connectoren worden vooral gebruikt voor het
toetsenbord en de muis. Het gaat hierbij om
zogenaamde ‘seriële poorten’. Schrik maar niet van
die term. Er wordt mee aangegeven dat de
informatie bit voor bit wordt doorgegeven. Als er een
aantal bits tegelijkertijd wordt doorgegeven, spreken
we van een parallelle poort.

USB-connectoren 
USB betekent Universele Seriële Bus. Het gaat hier
dus weer om een seriële verbinding. 
Vrijwel alle computers beschikken tegenwoordig
over deze USB-aansluitingen. Moderne randappa-
raten, zoals scanners, printers en digitale foto-
camera’s, maken van deze connector gebruik. Er
zijn hulpstukken waarmee je het aantal USB-poor-
ten kunt uitbreiden. 

Seriële poorten
De seriële poort werd vroeger vooral gebruikt voor
het aansluiten van de muis. In feite is dit een
algemene verbindings-mogelijkheid met de compu-
ter.

Parallelle poort
De brede connector (zie je hiernaast) is de parallelle
poort. Vrijwel alle printers gebruiken deze poort.
Maar ook andere apparaten kunnen deze parallelle
poort gebruiken. De parallelle poort wordt ook wel
‘Centronics of printerpoort’ genoemd.

Connectoren voor geluid
De meeste computers zijn uitgerust met een
zogenaamde geluidskaart. Die kaart is via drie
kleine ronde connectoren aan de ‘buitenwereld’
verbonden. Deze connectoren duidt men aan met:

- line in: algemene ingang, bijvoorbeeld om
  geluid van een CD op te nemen.
- out: uitgang voor afzonderlijke speakers.
  Deze zijn vaak voorzien van een eigen

              220V-voeding.
- micro: microfoon-ingang.
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Aansluiting voor de monitor

Voorbeeld van een uitbreidingskaart

Binnenkant computer. Er zijn brede gleuven waarin men de
uitbreidingskaarten kan schuiven.

Connectoren voor beeld
We noemen hier alleen de zogenaamde fire wire-
aansluiting. Liefhebbers voor de montage van video
op de computer maken hiervan o.a. gebruik.

Monitor
De connector die je hier ziet, gebruik je om de
monitor aan te sluiten. 

Overige
Er bestaan nog meer soorten connectoren. Voor
een beginnende computergebruiker zijn die minder
interessant.

7 Uitbreidingskaarten
Wat zijn uitbreidingskaarten?
Als je de computer van binnen bekijkt, zie je een
grote platte plaat met elektronische onderdelen. Die
plaat wordt ‘print’ of ‘moederbord’ genoemd. Op die
print zitten een aantal gleuven waar afzonderlijke
kaarten in kunnen worden geschoven. Het gaat om
de uitbreidingskaarten.

Sommige randapparaten zijn verkrijgbaar als
afzonderlijke apparaat, maar ook als afzon-
derlijke kaart.

Voorbeelden
Bekende voorbeelden van uitbreidingskaarten zijn:

- geluidskaarten: voor een betere weergave
  of voor het beter kunnen opnemen van ge-

              luid
- grafische kaarten: voor een fraaie weer- 
  gave van het beeld. Deze kaarten zijn
  vooral van belang bij spelletjes. 
  Voor normaal gebruik in het kantoor zijn
  grafische kaarten onbelangrijk.
- netwerk-kaarten: voor het aansluiten van
  een computer aan een speciaal netwerk

8 Aanschaf van nieuwe randapparaten
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Opgave
1.2-16

Opgave
1.2-17

Opgave
1.2-18

Waar moet je bij de aanschaf van randapparaten
rekening mee houden?
Je moet letten op:

1: Besturingssysteem
Werkt het randapparaat onder het besturings-
systeem (Windows) van jouw computer? In de
praktijk zijn vrijwel alle randapparaten voor
Windows ontwikkeld.  
Er kunnen wel problemen optreden met de versie
van Windows. Als je bijvoorbeeld met Windows
95 werkt en je koopt een CD-schrijver voor
Windows 98... ja  dan weet je haast zeker dat het
mis gaat.

2: Connectoren
Is jouw computer voorzien van de connector die
nodig is? En bovendien, is deze connector nog
vrij d.w.z. wordt deze connector niet door een
ander apparaat gebruikt? 

Plug and play
Plug and play is een bekend begrip. Het betekent
dat als je een randapparaat aansluit via de
opgegeven connector (= plug), daarna alles
automatisch goed gaat ( = play). Bij oudere
computers gaat het nog weleens mis. Men spreekt
dan van ‘plug and pray’... (aansluiten en bidden...).

Vul de ontbrekende woorden in:
Voor ‘aansluitmogelijkheden’ gebruiken we ook de
woorden:
1: __________________________
2: __________________________

Welke aansluiting zie je op het plaatje hiernaast?
_____________________________

Op een connector staat het woord ‘line in’. Het gaat
om:___________________________________
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Opgave
1.2-19

Opgave
1.2-20

Een andere naam voor ‘printerpoort’ is:
_________________________________

Op het plaatje hiernaast zie je de connector voor
de:
_________________________________

Om je antwoorden te controleren, is het nodig dat je docent hier een paraaf zet. Als je in een
schrift werkt, laat dan je schrift aftekenen.  
De docent maakt ook een aantekening in zijn administratie hoe ver je bent. 
Voortgangscontrolepunt

Datum:_____________________
Paraaf docent:_______________

Advies/opmerkingen:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Nog meer vragen en opdrachten. Je docent geeft aan wat
je moet doen.

1.   Welke uitvoerapparaten ken je? Geef een korte
      beschrijving per apparaat. 
2.   Welke invoerapparaten ken je? Geef een korte
      beschrijving per apparaat.
3.   Welke externe geheugens ken je? Geef een korte
      beschrijving per apparaat.
4.   Wat is het verschil tussen een intern en een extern
      modem?
5.   Waarvoor wordt de PS/2-aansluiting doorgaans
      gebruikt?
6.   Wat is een ergonomisch vormgegeven toetsenbord?
7.   Waarom is de track ball ingevoerd?
8.   Waarom wordt het LCD-scherm nog niet zoveel
      gebruikt?
9.   Wat betekenen de letters NLQ?

 10.   Wanneer wordt de tape-streamer gebruikt?
 11.   Wat bedoelt men met de uitdrukking ‘plug and play’?
 12.   Ga eens naar een computerwinkel en bekijk de
         bekende randapparaten. Geef specificaties van de
         modernste apparaten.
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Meerkeuzevragen

Welke uitspraak is juist?
1.  Iedere computer beschikt standaard over een:
     a.   monitor en ZIP-drive
     b.   printer en CD-ROM-schrijver
     c.   monitor en scanner
     d.   harde schijf en monitor

2.  De letters DPI hebben betrekking op:
     a.   default per inch
     b.   disc per inch
     c.   dots per inch
     d.   dots per interface

3.  Welke uitspraak is juist?
     a.   om beeld uit te voeren gebruiken we een monitor
     b.   om beeld uit te voeren gebruiken we een TV
     c.   om beeld uit te voeren gebruiken we een
           netwerkkaart
     d.   om beeld uit te voeren gebruiken we een modem

4.  Een muis bij een PC:
     a.   heeft altijd 2 knoppen
     b.   heeft altijd een mousewheel
     c.   heeft tenminste één knop
     d.   heeft altijd 2 knoppen en een mousewheel

5.  De kwaliteit van de printer wordt bepaald door:
     a.   het aantal DPI en de snelheid 
     b.   de NLQ en de snelheid
     c.   de NLQ en het aantal DPI
     d.   de NLQ 

6.  De gegevensdragers zijn geplaatst in volgorde van
     capaciteit. Welk rijtje is juist?
     a.   diskette, tape streamer, ZIP
     b.   ZIP, CD-ROM, tape-streamer
     c.   CD-ROM, ZIP, tape streamer
     d.   diskette, CD-ROM, ZIP

7.  Voor het werken met Internet moet je beschikken
     over:
     a.   een modem
     b.   een uitbreidingskaart
     c.   een scanner
     d.   een driver


