
Opdracht: ‘giet’ volgende tekst in een ‘mooie’ mindmap en druk af. 

Werk dit stapje voor stapje uit. Geef in de tekst met een markeerstift aan wat je aan het verwerken 

bent in je mindmap. 

Een computersysteem bestaat uit twee ‘dingen’: apparatuur (hardware) enerzijds en 

programmatuur (software) anderzijds. 

De apparatuur kun je opdelen in systeemeenheid en randapparatuur. 

De systeemeenheid is eigenlijk ‘het hart’ van de computer. Het is de centrale kast. 

Daarin vinden we altijd terug: een moederbord met daarop de processor (= cve = 

centrale verwerkingseenheid = cpu = central processing unit). 

Verder ook werkgeheugen (RAM) op het moederbord en één of meer opslagmediums: 

harde schijven of een ssd (= solid state disk), of een combinatie er van. 

Soms zijn er ook insteekkaarten in het moederbord geplugd zoals een grafische kaart 

en een geluidskaart. 

Op het moederbord zitten ook heel wat poorten. Op de poorten kan je de 

randapparaten aansluiten: een toetsenbord, een muis, een beeldscherm, een speaker-

set, een printer, een scanner, een webcam, een headset, een externe (=uitwendige) 

harde schijf. Sommige randapparaten hebben een invoerfunctie, sommige zorgen voor 

uitvoer, sommige randapparaten kunnen én invoer én uitvoer voor hun rekening nemen. 

Bij software onderscheiden we: (1) Bios, (2) besturingssysteem, (3) toepassingssoftware. 

Het BIOS (Basic Input Output System: Basis Invoer Uitvoer Systeem) zit ‘ingebakken’ 

in een chip op het moederbord.  Het BIOS ligt aan de basis bij het opstarten van de 

computer. Bij opstart ‘ziet’ het BIOS de aanwezige hardware en gaat op zoek naar een 

besturingssysteem. De 3 meest gebruikte besturingssystemen zijn Windows, Mac OS 

en Linux. 

Eens het besturingssysteem geladen kan je eigenlijk nog niet veel uitrichten. Om echt 

werk met je computer te kunnen verzetten heb je toepassingssoftware nodig. Je 

browser (bladerprogramma om te surfen: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chromium, 

Opera…) heb je dagelijks nodig. Een kantoorsuite (zoals MS Office 2010 of het gratis 

maar degelijke LibreOffice) mag ook niet ontbreken. Software om foto’s te bewerken 

(zoals Photoshop, de GIMP,…) wordt steeds vaker gebruikt. En een student kan 

natuurlijk niet zonder een mindmapper (zoals eMindMaps, Freemind)! Multimedia 

(filmpjes, geluid) kan je bekijken en beluisteren met een mediaplayer.  VLC en Windows 

Media Player zijn daar voorbeelden van. 


