
   
Windows 8 preview 

Twee jaar na de lancering van Windows 7 heeft Microsoft tijdens een conferentie in de VS 

een eerste versie van Windows 8 gepresenteerd. Deze versie - die nog in de kinderschoenen 

staat - is nog wel instabiel en mist functionaliteit. Het geeft echter wel een goed beeld van 

waar Microsoft met Windows 8 naar toe wil. 

Hybride Windows 

Eén van de meest opvallende aspecten die Microsoft met Windows 8 brengt, is het hybride 

karakter ervan. Windows 8 is namelijk tegelijkertijd geschikt voor zowel de gewone computer 

als voor tablets. 

De bediening van deze twee producten verschilt nogal. Bij een gewone computer navigeer je 

namelijk met muis en voer je tekst in met behulp van het toetsenbord. Bij tablets zijn je 

vingers de belangrijkste invoerapparaten. Microsoft heeft daarom ook gekozen voor twee 

soorten schillen (interfaces) bij Windows 8. 

Nieuwe bediening 

 
 

 

Waar bij de voorganger Windows 7 de nadruk lag op gebruik op een desktop of notebook, ligt 

dat bij Windows 8 anders. Het lijkt erop dat Microsoft dit besturingssysteem vooral richt op 

tablets. Microsoft heeft daarom dan ook een nieuwe manier van bediening geïntroduceerd met 

de werktitel 'Metro'. Helemaal nieuw is deze schil ook weer niet: op Windows Mobile 7-

smartphones was een eerdere versie ook al te bezichtigen. 

Metro maakt gebruik van zogenaamde tegels. Een tegel is een koppeling naar een applicatie 

of kan een houder zijn van informatie, zoals het weerbericht. Bovendien kunnen tegels 

verwijzen naar een website of contactpersoon. Door horizontaal te scrollen, net zoals bij de 

iPad of Android-tablets, kun je alle verschillende tegels bekijken en gebruiken. 

 



Snelmenu 

Een andere opmerkelijke vernieuwing in Windows 8, is de introductie van zogenaamde 

'Charms'. Dit is een soort snelmenu aan de rechterkant van het scherm waarmee je onder meer 

kunt schakelen tussen het standaard-bureaublad of het Metro-uiterlijk. Je kunt via de Charms 

ook zoeken, delen, gebruik maken van aangesloten randapparatuur of instellingen wijzigen. 

Via de nieuwe Charms-mogelijkheid kun je ook in de linkeronderhoek de tijd zien, of de 

status van de netwerkverbinding en zelfs informatie over de accu. Met de deelfunctie van 

Charms kun je bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen - die met Control-C in het klembord zijn 

gezet - delen met andere applicaties zoals een Twitterprogramma. 

 

Bureaublad 

 

Naast de compleet nieuwe schil met de naam Metro - die toch met name voor tablets is 

ontwikkeld - biedt Windows 8 ook het bureaublad zoals we dat gewend zijn. De vroege versie 

die wij hebben gebruikt, laat zo op het eerste gezicht nog weinig vernieuwing zien ten 

opzichte van Windows 7. De bekende startknop linksonder bestaat nog steeds, maar heeft een 

ander uiterlijk. 

Pas als we op deze startknop drukken, zien we een duidelijk verschil. In plaats van het 

welbekende startmenu verschijnt in Windows 8 de Metro-schil, en dat is best wennen. Deze 

schil ziet er goed uit en is erg functioneel. 

Telkens schakelen tussen dit nieuwe uiterlijk en het standaard-bureaublad zorgt voor wat 

onrust. Het gaat hier echter om een zeer vroeger versie van Windows 8 en het kan goed zijn 

dat Microsoft dit aanpast in de definitieve versie. 

 

 

 

 



Overige veranderingen 

Uiteraard is het nieuwe Metro-uiterlijk niet de enige verandering ten opzichte van Windows 7. 

Zo biedt Windows 8 talloze kleine verbeteringen, vernieuwingen en aanpassingen. Een 

voorbeeld daarvan is het nieuwe taakbeheer (ctrl-alt-del) dat sterk verbeterd lijkt. 

Het is mogelijk om direct een overzicht te zien van actieve programma's en hoeveel aanslag 

die plegen op de processor, geheugen en de harde schijf. Hoe zwaar die belasting is, wordt 

netjes getoond in kleuren. Het nieuwe taakbeheer geeft een nog beter overzicht van er wat er 

zich allemaal onder de motorkap afspeelt. 

Het lint, zoals 

bekend van Office 2007, heeft ook een plekje gekregen in deze nieuwe Windows-versie zoals 

in de Windows Verkenner. Bovendien wordt Windows 8 standaard geleverd met Internet 

Explorer versie 10. 

Conclusie 

Het is op basis van deze ontwikkelversie nog te vroeg om een oordeel te vellen over Windows 

8. De versie die wij hebben geprobeerd, laat wel duidelijk zien wat Microsoft van plan is. Zo 

is de nieuwe Metro-schil duidelijk gericht op tabletgebruik en ziet Microsoft blijkbaar ook in 

dat tablets een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst. 

Zodra er nieuws is of er andere ontwikkelingen zijn met betrekking tot Windows 8 zullen we 

daarover berichten. 

Wie zelf aan de slag wil met Windows 8 kan een Engelse testversie downloaden. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/home

