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1. Waarom een bureaublad toegankelijker maken? 
 
We gebruiken vaak snelkoppelingen op het bureaublad om programma’s 
gemakkelijk terug te vinden. Snelkoppelingen verhogen de zelfstandigheid van de 
gebruiker. Er zijn hierdoor minder stappen te zetten om een programma of 
bestand te openen. Echter door het grote en gevarieerde aanbod aan 
programma’s en bestanden geraken de bureaubladen gemakkelijk overvol. De 
pictogrammen staan dan ongeordend verspreid over het bureaublad. Dit in 
combinatie met een drukke bureaubladachtergrond zorgt er voor dat kinderen 
terug moeten zoeken naar het juiste pictogram waardoor tijd verloren gaat.  
 
Orde maakt het terugvinden van informatie sneller en gemakkelijker. Wanneer op 
school meerdere kinderen gebruik maken van dezelfde computer, is orde nog 
belangrijker. Bij het installeren van veel programma’s en door het gebruik van 
snelkoppelingen, krijg je al snel een druk en onoverzichtelijk geheel. 

2. Wat en hoe? 
 
Net zoals FolderMarker is Fences een gratis programma om de toegankelijkheid 
van de computer te verhogen. FolderMarker kan mappen een kleur toekennen 
Meer info over dit programma vind je in de Surfplankmap via de link 
www.letop.be 
Fences is eveneens een gratis programma om de toegankelijkheid van de 
computer te verhogen door het bureaublad in te delen in verschillende vakken (of 
vensters) waarin je de iconen kan plaatsen. 
 
Voorbeeld: 

 
Downloaden: http://www.stardock.com/products/fences/ 
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3. Voor- en nadelen 
 
+ Je kan al je snelkoppelingen, bestandsmappen en alle andere iconen op je 
bureaublad herschikken in vakken (Fences) naar eigen wens. 
+ Je bepaalt zelf wat er wel en niet op het bureaublad komt. 
+ De leerlingen zien een overzichtelijk en ordelijk bureaublad. 
+ Je kan het bureaublad steeds opnieuw aanpassen. 
- Het programma laat zich iets moeilijker installeren via Windows XP. 
- Het programma is in het Engels. 
 

4. Praktische tips voor de coach 
 

• Een instructiefilmpje van het gratis programma Fences staat op de website 
van REN Vlaanderen (Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen).  
Klik eerst op deze rechtstreekse link www2.renvlaanderen.be om een DVD 
te downloaden over Leerzorg en ICT. 
Op deze dvd vind je onder de rubriek Visualisaties maken de link Hoe kan 
ik een druk en onoverzichtelijk bureaublad ordenen en toegankelijker 
maken? Klik dan door op het icoon van het gratis programma Fences om 
het filmpje te bekijken.  

• Bij installatie onder besturingsprogramma Windows XP zal je vermoedelijk 
eerst twee programma’s moeten installeren, nl. Microsoft.NET 2.0 en 
Internet Explorer 8. 
De installatie van Fences zal je daarop wijzen indien nodig. 
Voer dan deze installaties eerst uit. Je wordt automatisch doorverwezen 
naar het Microsoft Downloadcenter. 
De installatiewizard van Fences zal kunnen doorgaan na installatie van 
deze twee programma’s. 
Windows Vista bezit deze programma’s reeds waardoor je onmiddellijk de 
installatie van Fences kan doen. 

• Denk goed na over de benamingen van de verschillende vakken (Fences) 
en schik de iconen erin. 

• Klik rechts klikt op je bureaublad en kies Configure Fences. Je kan nu 
aanpassingen doen aan je vakken (Fences). Handig is het aanvinken van 
Outline fence areas bij Customize. Je krijgt nu rond elk vak een fijn 
kadertje. 

• Vergrendel het bureaublad wanneer alles klaar is. Klik weer rechts op je 
bureaublad en kies voor View. Zet een vinkje bij Lock Fences. De 
leerlingen kunnen het bureaublad nu niet per ongeluk wijzigen. 
Ook via View kan je met één muisklik kiezen voor grotere pictogrammen. 
Je zal dan wel terug uw vakken (Fences) moeten aanpassen. 

 

5. Meer weten en download? 
 
 

• Klik op de link http://www.stardock.com/products/fences/ om het 
programma te downloaden. 
 

• Kies voor de gratis versie via  
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