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Windows in de klassieke bios- of 
csm-modus op. Csm staat voor 
‘compatibility support module’ en is 
een techniek waarmee een uefi-bios 
het systeem wijsmaakt dat er een 
klassiek bios aanwezig is. Mocht dat 
inderdaad het geval zijn, dan kunt 
u Windows desgewenst opnieuw 
installeren nadat u in uw bios de (zui-
vere) uefi-modus hebt ingeschakeld. 
Desnoods installeert u Linux gewoon 
in legacy/csm-modus (standaard 
met opstartmanager GRUB), maar 
dan zult u wel enkele (van de reeds 
aangehaalde) voordelen missen.

SECURE BOOT
Zelfs als u bij Systeeminformatie 
inderdaad ‘UEFI’ afleest, kan er 
nog een addertje onder het gras 
schuilen. Immers, staat een paar 
regels lager het item Status beveiligd 
opstarten niet ingesteld op Ingescha-
keld, dan is de Secure boot-functie 
van uw uefi-bios niet geactiveerd. 

Dat hoeft op zich geen probleem te 
zijn (soms integendeel zelfs, want 
oudere Linux-versies of varianten 
als Arch Linux of Debian GNU/
Linux kunnen problemen geven als 
Secure boot actief is), maar sommige 
bios-versies schakelen automatisch 
op legacy/csm-modus over als u 
een nieuw besturingssysteem met 
uitgeschakelde Secure boot instal-
leert. En wanneer u twee bestu-
ringssystemen in twee verschillende 
bootmodi installeert (uefi en legacy/
csm, bijvoorbeeld), kan dat weleens 
 problemen geven.

U kunt Secure boot echter niet zo-
maar omschakelen, want dan start 
uw reeds geïnstalleerde Windows 
wellicht niet langer door. Controleer 
in elk geval uw systeembios en ga na 
of u daar kunt vermijden dat er naar 
legacy/csm wordt overgeschakeld.
Controleer in uw Linux-installatie 
ook even of Linux wel degelijk in 
uefi-modus opstart (afbeelding 4). 

Dat kan door op de opdrachtregel 
het commando efibootmgr uit te 
voeren. Krijgt u de uefi-bootvariabe-
len te zien, dan is Linux inderdaad in 
uefi-modus opgestart. In het andere 
geval verschijnt er een foutmelding.

LIVE USB-STICK
U hebt het iso-schijfbestand van 
uw Linux-distributie misschien al 
gedownload. Als u voor Elemen-
tary OS kiest, vindt u dat op www.

elementary.io – eventueel stelt u 
hier $ Aangepast eerst in op 0, zodat 
u het iso-bestand gratis kunt opha-
len. Maar hoe zet u dit iso-bestand 
om naar een live-bootmedium, zoals 
een usb-stick? Dat kan met het gratis 
(ook portable) programma Rufus 
(https://rufus.ie).

Plaats een geschikte stick in uw 
pc, start Rufus op en verwijs naar de 
juiste stick. Bij Opstartselectie kiest 
u Schijf of ISO-image (selecteren). 

  Afbeelding 4: Ook Linux kan u vertellen in welke bootmodus het bestu-
ringssysteem is opgestart.

  Afbeelding 3: In dit 
venster vist u uit in welke 
bootmodus Windows is 
opgestart.

  Afbeelding 5: Met Rufus 
creëert u snel een live-medi-
um (voor uefi of csm).

  Afbeelding 2: Veiligheidshalve kunt u beter 
eerst een complete systeemback-up maken.

Let er tijdens de Windows-
installatie overigens wel op dat 
u Windows niet alle schijfruim-
te laat innemen: laat minimaal 
20 GB over voor Linux
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