
We leven nu in een wereld waar
● Water uit de kraan komt 
● Spanning uit de contactdoos
● Data / Informatie /Entertainment uit het Internet

            



Mensen wensen voor een computer

1. Hij moet het doen
2. Snel aan de slag kunnen
3. Eenvoud, maar wel veel kunnen
4. Veilig als standaard
5. Niet elke keer updates
6. Je werk voort kunnen zetten op andere 

computers, tablet, telefoon of nieuw 
Chromebook. 

7. Alles snel kunnen delen met anderen.
8. Intuitief.
9. Goedkoop en stabiel 
10.Geen extra software kosten om dagelijkse 

dingen te doen. Vervangt office 365



Wat is het verschil tussen een Chromebook en andere laptops?
Een Chromebook is een budgetvriendelijk alternatief voor laptops met Windows of 
MacOS als besturingssysteem. Chromebooks draaien op Chrome OS en dat 
betekent dat Windows programma's niet werken op deze apparaten.



Chromebook: niet geschikt voor zware taken

Een Chromebook is niet krachtig genoeg om zware taken uit te voeren. De apps 
uit de Chrome Web Store gebruik je om te mailen, films te kijken en muziek te 
luisteren. Games spelen kan, maar verder dan spelletjes zoals Tetris of Angry 
Birds kom je niet.



Chromebooks
Nooit meer wachten. 
Niks meer configureren. 
Geen lange handleidingen meer. 

Ga meteen online om te delen, te creëren en te ontdekken. Log simpelweg in op 
je Google-account en je hebt direct toegang tot al jouw documenten in de cloud. 
Start je Chromebook binnen 15 seconden op met de SSD schijf en je gaat vrijwel 
direct aan het werk. 

Let wel: Windows programma's werken niet op een Chromebook.



Samengevat

Pluspunten van Chrome OS
Geen last van virussen
Altijd automatisch up to date
Automatische back up van bestanden in Google Drive
Automatische back up van fotoś in Google foto
Online én offline werken
Meerdere hardware leveranciers

Minpunten van Chrome OS
Windows en Mac programma's werken niet op Chrome OS
Geen programma's buiten de Chrome Web Store



Alles wat je moet weten over Chrome OS
Chrome OS is een besturingssysteem van Google dat draait op Chromebooks. 
Het is gebaseerd op de Google Chrome browser en is daarom compleet anders 
dan andere besturingssystemen. Maar wat is Chrome OS precies en is het iets 
voor mij? 

1. Wat is Chrome OS? 
2. Hoe werkt Chrome OS? 
3. Veilig en gemakkelijk 
4. Is Chrome OS iets voor mij? 
5. Offline werken 
6. Verwacht: Android apps 
7. Conclusie



De computers in het Internet doen het werk voor je

Cloud / Internet

Gegevens in de cloud
zijn beschermd door je
Google account

Browser



Wat is veiliger geld op de bank of in je spaarvarken



Wat is veiliger data in de cloud of op je PC



Wat is Chrome OS?

Chrome OS is ontworpen om al je werkzaamheden via internet uit te voeren en op 
te slaan in de cloud. Je installeert geen zware software meer, maar je werkt met 
de web apps van Google, die los op je bureaublad of in je taakbalk staan. 

Chrome OS werkt op speciaal hiervoor ontworpen laptops: Chromebooks. 

Door de lichte apps en het online werken is het Chrome OS besturingssysteem 
snel en vraagt het weinig van de batterij van je Chromebook.

Processing vindt plaats in datacentra



Hoe werkt Chrome OS?

Om Chrome OS te gebruiken log je in met je Google account. 
Hiermee heb je toegang tot alle diensten van Google, 

1. Gmail
2. Maps 
3. Docs
4. Presentations
5. Drive

Daarnaast heb je de mogelijkheid om duizenden apps te downloaden 
in de Chrome Web Store. 



Entertainment

Zo gebruik je Netflix, YouTube en speel je simpele spelletjes in Chrome OS. 
Het besturingssysteem ondersteunt geen programma's die je wel op Windows of 
macOS installeert, zoals Photoshop. Hiervoor heeft de Web Store verschillende 
alternatieven. 

Word en Excel installeren is mogelijk, maar hiervoor is de aanschaf van 
Office 365 vereist. En moet er voor betalen.



Is Chrome OS iets voor mij?

Dat hangt helemaal af van wat je op je laptop doet. 

Als jij je laptop gebruikt voor online werkzaamheden zoals mailen, sociale media, 
Spotify en Netflix, dan kan dat prima in Chrome OS. 

Ook tekstverwerken en het maken van sheets kan gemakkelijk. 
Het verschil is dat je jouw documenten online bewaart, 
in plaats van op een harde schijf. 

De keuze is snel gemaakt als je zware games speelt of werkt met zware grafische 
taken. Daar is Chrome OS niet voor geschikt.



Offline werken

Omdat je niet overal verbinding hebt met internet, zijn er een aantal apps in 
Chrome OS offline beschikbaar. 
In Google Docs en Google Drive kun je offline tekstdocumenten en spreadsheets 
maken die worden gesynchroniseerd zodra je weer online bent. 

Ook mailtjes typen en later versturen, pagina's in je Chrome browser bewaren en 
later lezen en simpele spelletjes spelen zijn mogelijk. 

Chrome OS ondersteunt daarnaast een file manager die bestanden op het 
geheugen van je Chromebook of vanaf een harde schijf of usb stick kan lezen.



Android apps

Chrome OS ondersteunt de Google Play Store. 
Dat betekent dat je Android apps op je Chromebook gebruikt. 
Hierdoor heeft Chrome OS offline mogelijkheden plus een groot aanbod aan 
handige apps en leuke games. 

Voorbeelden zijn de Microsoft Office apps, zoals Word en Excel. 
Je draait de Android variant van deze apps op Chrome OS, waardoor je ook in 
een vertrouwde Office omgeving werkt.



Conclusie

Chrome OS is een handige uitkomst als je vaak online werkt en minder zware 
programma's nodig hebt voor jouw dagelijkse taken. 
Je logt in met je Google account, waarmee je toegang hebt tot alle apps uit de 
Chrome Web Store. 
Daarnaast is een Chromebook snel, is hij door het compacte formaat makkelijk 
mee te nemen en gaat de batterij lang mee.



Simpel gezegd is het werken in de cloud het opslaan 
en opvragen van 
gegevens, software en bestanden 
op een andere plek dan uw eigen locatie. 

Google
Drive

Is een cloud

=cloud



account

Je krijgt pas toegang tot de cloud als je 
een account hebt.

Account naam: ruud.ascc@gmail.com

Wachtwoord: *******************

mailto:ruud.ascc@gmail.com


Welke apps zijn waarvoor gemaakt?

Het grootste verschil waarmee een Chromebook je confronteert zijn de apps. 
Die verschillen veelal qua naam in vergelijking met Windows of macOS. 
Wees niet bang, want de functionaliteiten zijn vrijwel identiek. 
Zo heb je Google Docs als vervanger van Word en Hangouts in plaats van 
Skype of Facetime. 

Neem even de tijd om de applicaties te leren kennen en je merkt vanzelf dat ze 
vrijwel hetzelfde zijn als je gewend bent. Het mooiste is dat deze apps gratis 
zijn.





Handige sneltoetsen

Een ander detail dat opvalt aan Chromebooks is dat het toetsenbord er anders 
uitziet. 

Gelukkig zijn veel van de sneltoetsen op Chromebooks hetzelfde als op reguliere 
laptops. Zo heb je nog steeds de klassieke Ctrl C & Ctrl V combinatie om mee te 
knippen en plakken, maar ook de zoomfunctie is er nog. 

Met Ctrl + Shift + of - zoom je in- of uit. 

Zo werkt het op Windows ook. Hoewel het toetsenbord er anders uitziet, zijn veel 
sneltoetsen dus hetzelfde.



Hoe maak je een screenshot?

Screenshots maken: het komt altijd van pas. Het werkt wel een klein beetje anders 
op een Chromebook dan normaal. Op een laptop had je een enkele knop om een 
screenshot mee te maken, maar een Chromebook heeft een combinatie nodig. 
Gebruik Ctrl en de toets met de vele vierkantjes om een screenshot te maken. 
Gebruik je ook de shift toets, dan maak je een screenshot van een gedeelte van je 
scherm. Super handig toch?



Hoe gebruik je de rechtermuisknop?

Wanneer je een Chromebook voor het eerst gebruikt, lijkt het alsof er geen 
rechtermuisknop is. Er is namelijk geen fysieke knop waar je op drukt. Uiteraard 
heb je wel de mogelijkheid om de rechtermuisknop te gebruiken. Hoe? Er zijn 3 
manieren. 

De eerste manier is om met 2 vingers op de touchpad te drukken. 

Manier 2 is om Alt ingedrukt te houden en vervolgens te klikken. 

De laatste optie is een losse muis gebruiken die een fysieke rechtermuisknop 
heeft.



Printen op een Chromebook

Vroeger werkte printen op een Chromebook nog niet goed. Tegenwoordig werkt 
vrijwel elke printer op een Chromebook. Het enige wat je nodig hebt, is een printer 
die je aansluit via wifi. 

Via chrome://devices voeg je een printer toe, waarna je eenvoudig elk document 
uitprint zoals je dat gewend bent van reguliere laptops.



Waarom overstappen?

Goedkoop!!

Een Chromebook heeft geen peperduur besturingssysteem aan boord, geen 
dure office-programma's of en dure licentie-afdrachten. Op een Chromebook 
staat alleen Chrome OS, Google's eigen besturingssysteem dat feitelijk 
werkt als de Chrome-browser. Een standaard zware harde schijf zoals je die 
kent uit Macbooks en Windows-laptops zit er meestal niet in; een 
Chromebook is vaak voorzien van flashgeheugen met meestal een beperkte 
hoeveelheid gigabytes. Mede hierdoor ligt de prijs van een Chromebook 
doorgaans lager dan die van een "gewone" laptop.



Waarom overstappen?

Geen internet = geen probleem
Een van de grootste voordelen van een Chromebook is dat het systeem volledig in de 
cloud draait. Maar (even) geen internet hoeft geen probleem te zijn. Het is ook 
mogelijk om documenten, video's en muziek te downloaden naar het flash-geheugen 
van de Chromebook. Chrome OS beschikt net als Windows en OS X over een soort 
Verkenner waar je door alle opgeslagen bestanden kunt bladeren.

Hier komt nog iets anders bij. Geen internet hebben zal steeds meer tot het verleden 
gaan behoren. Op meer en meer locaties in het openbare leven wordt gratis wifi 
aangeboden. Bij hotels, zwembaden, kappers, koffietenten, bibliotheken, 
autobedrijven: gratis en snel wifi wordt de normaalste zaak van de wereld.



Waarom overstappen?

Entertainment is steeds meer online
Als we even vergeten dat je in sommige (werk)situaties installeerbare 
Windows-programma's gewoon nodig zal hebben, en we kijken naar wat je 
in je vrije tijd met een laptop doet, dan pleit dit in het voordeel van 
Chromebooks. 

Immers: in je vrije tijd zit je heel veel te chatten, video's te kijken, ben je 
actief op social media en ben je aan het videobellen. Allemaal zaken die je 
vanuit een browser kunt doen.



Waarom overstappen?

Veel software en apps gratis beschikbaar
De software die op je Chromebook draait kost niets en ook de office-
programma's van Google kosten niets. Daarbij krijg je op de handige alles-
in-een clouddienst van Google (Google Drive) standaard gratis 15 gigabyte 
aan opslag. Foto en videoś onbeperkt

Daarnaast is er een heel bataljon aan app-ontwikkelaars dat iedere dag bezig 
is met het ontwikkelen van apps speciaal voor je Chromebook. Er is een 
gewone app voor Gmail, maar ook een offline app voor Gmail zodat je - als 
je even geen verbinding hebt- wel gewoon door kunt mailen.



Waarom overstappen?

Het toverwoord gratis



Waarom overstappen?

Steeds meer grote computerproducenten haken aan

Een laptop zonder échte harde schijf en installeerbare software, is tamelijk 
revolutionair in de computerbranche: er zijn ook veel mensen tégen Chromebooks 
(niet allemaal uit het Microsoft- en Windows-kamp, maar wel veel). Toch is het zo dat 
veel grote computerfabrikanten inmiddels Chromebooks produceren,

Waarom dat belangrijk is? Het zegt iets over het draagvlak en over de toekomst die de 
computerindustrie toeschrijft aan Chromebooks. Het betekent ook dat er 
doorontwikkeld gaat worden, er steeds méér apparaten op de markt komen, de prijzen 
waarschijnlijk nog verder zullen dalen en dat de toepassingsmogelijkheden van 
Chromebooks zullen toenemen.











Chromebook: Wat is dat?

Een Chromebook is een laptop met het Chrome OS besturingssysteem. Het is de 
nieuwe standaard op scholen. Wat zijn de verschillen met een gewone laptop? Wat 
zijn de voor- en nadelen van een Chromebook?
Chromebook is met name geschikt voor algemeen dagelijks gebruik. Eenvoud en 
veiligheid zijn de sleutelwoorden. Als je met een browser om kunt gaan dan kun je 
aan de slag.
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