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De 25 handigste sneltoetsen in Windows  
 
Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee je taken kan uitvoeren die je 
doorgaans met de muis doet.  
Natuurlijk kun je elke functie in Windows 10 bedienen met je muis. Daar is de muis 
tenslotte voor gemaakt. 

Doordat je je handen minder vaak van het toetsenbord hoeft te halen – of als je heel 
bedreven bent, zelfs helemaal niet – bespaar je tijd. Hoe meer sneltoetsen je gebruikt, hoe 
groter de tijdwinst. Daarnaast verminder je door het gebruik van de sneltoetsen de kans op 
RSI-klachten 

Er bestaan ellenlange lijsten met sneltoetsen. Hieronder tref je de 25 meest handige 
combinaties aan. 

De toets Windows-logo is een toets voorzien van het volgende logo:  

  

 Toets / toetscombinatie Actie 

1 Esc De huidige taak stoppen of afsluiten. 

2 Ctrl+A Alle items in een document of venster selecteren. 

3 Ctrl+D (of Delete) 
Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de 
Prullenbak. 

4 Ctrl+Y Een actie opnieuw uitvoeren. 

5 Ctrl+X Knip het geselecteerde item. 

6 Ctrl+C (of Ctrl+Insert) Kopieer het geselecteerde item. 

7 Ctrl+V (of Shift+Insert) Plak het geselecteerde item. 

8 Ctrl+Z Een actie ongedaan maken. 

9 Alt+Tab Schakelen tussen geopende apps. 

10 Alt+F4 Sluit het actieve item of sluit de actieve app af. 

11 F2 De naam van het geselecteerde item wijzigen. 

12 F3 Een bestand of map zoeken in de Verkenner. 

13 F4 De lijst van de adresbalk weergegeven in de Verkenner. 

14 F5 Het actieve venster vernieuwen. 

15 F6 
Door schermelementen bladeren in een venster of op het 
bureaublad. 

16 Windows-logotoets  Startscherm openen of sluiten. 



 
 

 
 
 
 

17 Windows-logotoets  + L Uw pc vergrendelen. 

18 Windows-logotoets  + D Het bureaublad weergeven en verbergen. 

19 
Windows-
logotoets +Alt+D 

De datum en tijd op het bureaublad weergeven en verbergen. 

20 Windows-logotoets +E Open de Verkenner. 

21 Windows-logotoets +I Open Instellingen. 

22 Windows-logotoets +M Alle vensters minimaliseren. 

23 Windows-logotoets +S Zoeken openen. 

24 
Windows-
logotoets +Shift+S 

Een schermopname van een deel van het scherm maken.  

25 
Windows-logotoets + 
punt (.) of puntkomma (;) 

Emojivenster openen. 

   

 
 



Werken met 2
programma's in

 1 scherm

Windowstoest +  (pijl naar links)

Windowstoest +  (pijl naar rechts)

Windowstoets + 2 x  (pijl naar boven)

Programma naar links:

Programma naar rechts:

Programma maximaliseren
(1 programma zichtbaar)



Meer weten?
Slimmer werken?
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