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vergrendelen. Dit zorgt ervoor dat ze 
vast ‘gepind’ worden op het bureau-
blad zodat je ze niet per ongeluk 
verschuift.

ACTIVITEITEN 
In dat hamburger menuutje zit nog 
een vreemde eend; ‘Activiteiten’. 
Maar wat zijn dat nou weer? Eigen-
lijk zit achter ‘Activiteiten’ een ge-
dachtekronkel. We gebruiken onze 
computer voor allerlei taken, en de 
desktop is ingericht op een dusdani-
ge manier dat alle taken die we doen 
met de computer een beetje tot hun 
recht komen. Maar wat moet je dan 
onder ‘taken’ verstaan? Als ik mij zelf 
als voorbeeld neem, dan doe ik een 
aantal ‘taken’ met mijn computer. 
Ik ben auteur, maar ik onderhoud 
ook mijn eigen thuisnetwerk, doe 
aan video en audio editing maar 
onderhoud ook een website van 
een vriendenclub. En natuurlijk het 
‘normale’ werk zoals mail lezen etc.

Voor elk van die taken heb ik 
graag alle tools die ik daar voor 
gebruik binnen handbereik, lees 
op het bureaublad. Maar als ik dat 
zou doen dan wordt mijn bureau-
blad een grote onoverzichtelijke 
bende. Ik zie dergelijke overbevolkte 

bureaubladen bij anderen en word al 
zenuwachtig bij het zien hiervan.
De Plasma community heeft 
daar een oplossing voor bedacht; 
‘Activiteiten’. Je kunt een activiteit 
aanmaken en in deze activiteit je 
bureaublad zo instellen (achter-
grond, cursor, Widgets etc.) dat deze 
volledig is ingesteld op werken in 
die activiteit. Vervolgens maak je  
een andere activiteit aan, waarin 
je je bureaublad zo instelt dat het 
bureaublad optimaal is ingesteld 
voor deze andere activiteit. Je kunt 
dit herhalen voor al je activiteiten.

AAN DE SLAG!  
Klik op het hamburger menu en 
selecteer ‘Activiteiten’. Aan de lin-
kerzijde zie je nu een overzicht van 

alle activiteiten. Dat zal waarschijn-
lijk slechts één activiteit zijn, de 
zogenaamde ‘Standaard activiteit’. 
We laten die even voor wat die is. 
Onderaan zie je de mogelijkheid 
voor het maken van een nieuwe 
activiteit. In het tabblad ‘Algemeen’ 
kun je deze een naam geven met een 
beschrijving en een leuk pictogram. 
Klik vervolgens op ‘Aanmaken’. 
Nadat het aangemaakt is, zie je aan 
de linkerzijde een nieuwe miniatuur 
verschijnen onder de ‘Standaard’. 
Klik op deze nieuwe activiteit en je 
zult merken dat je nu een nieuwe 
desktop krijgt, volledige schoon, die 
je in kunt richten naar de eisen van 
de activiteit die je hiervoor bedacht 
had. Nu je toch in deze nieuwe acti-
viteit bent kun je meteen even een 

nieuwe achtergrond instellen.
Hoe kom je nu terug naar het 

menu waar alle activiteiten weerge-
ven zijn. Dit kun je weer doen via het 
hamburger menuutje rechtsboven. 
Klik hier weer op ‘Activiteiten’ en je 
krijgt aan de linkerzijde weer de lijst 
met activiteiten te zien. Een andere 
methode; klik met de rechtermuis-
knop op je bureaublad en selecteer 
in het pop-up menu ‘Activiteiten’.

Je hebt nu gezien hoe je in Plasma 
activiteiten aanmaakt. Elke activi-
teit staat voor een ander bureau-
blad. Mocht je ook gebruik maken 
van virtuele bureaubladen dan kun 
je die binnen een activiteit gewoon 
blijven gebruiken. Je had dus één 
fysiek scherm waarin je een aantal 
virtuele desktops geconfigureerd 
had. Met activiteiten heb je nu nog 
steeds één fysiek scherm met de 
mogelijkheid om daarin verschillen-
de activiteiten uit te voeren, waarbij 
elke activiteit een aantal virtuele 
desktops kan hebben.

Op het eerst gezicht misschien 
een beetje overkill, maar als je er 
eenmaal aan gewend bent wil je 
nooit meer wat anders.

PANELEN  
Wat is een paneel? Onder in je 
scherm zie je een balk met daarin 
de startknop, mogelijk ook nog de 
representatie van virtuele bureaubla-
den en mogelijk nog meer. Helemaal 
aan de rechterzijde zie je ook nog een 
hamburger menu. Dat menu laten we 
nog even voor wat het is, we komen 
er straks op terug! Deze balk heet 
een paneel. En zoals je op je klompen 

  Activiteiten overzicht.

  Paneel 
instellingen.

  Globaal menu.   Systeeminstellingen. 

In een activiteit 
stel je het bureau-
blad zo in dat 
dit volledig is 
afgestemd op die 
activiteit
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