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WORKSHOP

Dualboot
WINDOWS EN LINUX VROLIJK NAAST ELKAAR
U kunt of wilt geen afscheid nemen van Windows, maar tegelijk bent u gecharmeerd van Linux. Zo’n be-
sturingssysteem virtueel installeren lijkt u maar niks: u wilt écht voor een fysieke installatie gaan. Dual-
boot lijkt u daarom de gedroomde oplossing: Windows en Linux vrolijk naast elkaar. Hoe pakt u dat – als 
ietwat gevorderde gebruiker – aan en vooral: waar zitten de addertjes? Toon van Daele

Tenzij uw pc al behoorlijk op 
leeftijd is, is de kans groot dat 

die met een zogenoemd uefi-bios is 
uitgerust. Zo’n uefi-systeem (unified 
extensible firmware interface) biedt 
een aantal voordelen ten opzichte 
van het klassieke bios (basic input/
output system). Niet alleen starten 
uefi-systemen doorgaans sneller op, 
ze stellen u ook in staat van schijven 
groter dan 2 TB te booten en maken 
een bootmanager overbodig als 
u twee besturingssystemen op 
dezelfde machine naast elkaar wilt 
installeren.

In dit artikel gaan we uit van 
een dualboot-scenario op basis van 
uefi, met enerzijds Windows 10 
en anderzijds Elementary OS 5.0 
Juno, een recente Linux- distributie 
gebaseerd op het populaire Ubuntu 
(18.04 LTS). Deze distributie is erg 
intuïtief, ook voor Windows- en 
macOS-gebruikers.

INSTALLATIEVOLGORDE
Mocht er nog geen besturingssys-
teem op uw pc zijn geïnstalleerd, 
dan maakt het op een uefi-systeem 
op zich niet zoveel uit of u eerst 
Windows of Linux installeert. Toch 
installeren we liever eerst Windows 
omdat de Windows-installatie 
automatisch voor de correcte partiti-
onering (met gpt) zorgt, en zo weet 
u ook dat u na de Linux-installatie 
standaard met bootmanager GRUB 

opstart, wat doorgaans het makke-
lijkst werkt.

Let er tijdens de Windows-in-
stallatie overigens wel op dat u 
Windows niet alle schijfruimte laat 
innemen: u laat idealiter minimaal 
20 GB over voor Linux. Onder het 
kopje ‘Partitieruimte’ leest u hoe 
u dat desnoods achteraf nog voor 
elkaar krijgt.

Is er geen besturingssysteem 
(meer) geïnstalleerd en hebt u geen 
idee of uw pc uefi-compatibel is, 
raadpleeg dan de handleiding bij uw 
systeem, ga op internet na of uw 
computer- of moederbordmodel uefi 
ondersteunt, of zoek desnoods in 

het systeembios naar ‘uefi’-indica-
ties (afbeelding 1).

BACK-UPPEN
In de rest van dit artikel gaan we 
ervan uit dat Windows 10 al op uw 
systeem geïnstalleerd staat. Hoewel 
in principe alle gegevens bewaard 
blijven als u Linux er op zo’n systeem 
bij installeert, doet u er toch 
verstandig aan eerst een complete 
back-up van uw Windows-systeem te 
maken (afbeelding 2). Daar bestaan 
verschillende tools voor (ook gratis), 
waaronder het gebruiksvriendelijke 
EaseUS Todo Backup Free (www.
tiny.cc/tbfree). In een notendop 

maakt u hiermee als volgt een 
schijfimage: druk op de knop Disk/
Partition Backup, plaats een vinkje 
bij de gewenste Hard disk, duid bij 
Destination een geschikte back-uplo-
catie aan, bij voorkeur op een extern 
opslag medium, en bevestig met 
Proceed.

Mocht uw Windows-systeem ooit 
in de soep draaien, dan kunt u maar 
beter van tevoren een ‘reddings-
schijf’ aanmaken, van waaruit u 
Easeus Todo Backup kunt opstar-
ten en uw schijf image terug kunt 
zetten. Dat doet u via de knop Tools, 
Create Emergency Disk. Zorg dat een 
usb-stick is ingeplugd, kies Create 
Linux emergency disk, klik op het 
usb-icoontje, kies de juiste stick en 
bevestig met Create.

BOOTMODUS
Voordat u met de installatie van 
Linux begint, doet u er goed aan de 
bootmodus van Windows te contro-
leren. Want al beschikt uw systeem 
over een uefi-bios, dat betekent niet 
dat Windows daadwerkelijk in de 
uefi-modus opstart. Dat checkt u als 
volgt. Start Windows op, druk op 
Windows-toets+R, typ msinfo32 en 
druk op Enter. Bij Systeemoverzicht
gaat u na wat er bij BIOS-modus
staat (afbeelding 3). Leest u hier 
‘UEFI’ af, dan weet u dat Windows 
in uefi-modus boot. Echter, leest u 
hier Verouderd of Legacy, dan start 

  Afbeelding 1: Desnoods gaat u zelf op zoek naar uefi-gerelateerde instellingen in het 
bios.
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