
Tip: Speciale Tekens in Windows 10 
 

Een gemiddeld Qwerty-toetsenbord heeft 104 toetsen en nog 

eens tientallen toetscombinaties. Dat moet ruim voldoende zijn 

uzelf uit te drukken in het Nederlands. Maar wat als woorden niet 

voldoende zijn of u correspondeert veel in een vreemde taal? Met 

de apps 'Speciale Tekens' en 'Schermtoetsenbord' in Windows 10 hebt u meer 

expressiemogelijkheden om uw boodschap kracht bij te zetten.    

Met het schermtoetsenbord kunt u in allerlei teksten emoticons toevoegen of plaatjes van 

bijvoorbeeld eten, drinken of hartjes. Iemand een hart onder de riem steken kan dus ook 

via een plaatje: . Kijk eerst rechtsonder in de Taakbalk (in het Systeemvak) of u 

een icoontje ziet dat lijkt op een toetsenbord. Als u geen toetsenbord ziet, activeer dan 

eerst de schermtoetsenbordknop: 

 Klik met de rechtermuisknop op de Taakbalk. 

 Er verschijnt een menu. Klik hierin op Schermtoetsenbordknop Weergeven. 

Schermtoetsenbord gebruiken 

Open het schermtoetsenbord nu voortaan via een speciale knop. 

 Klik rechtsonder op het pictogram voor 'Schermtoetsenbord'  .  

 U kunt nu teksten typen via door op de letters op het toetsenbordje te klikken. 
 Klik op de smiley om naar het emoticontoetsenbord te gaan. 

 Klik op een emoticon om een plaatje toe te voegen aan de tekst die u aan het 

schrijven bent. 

 De emoticon verschijnt op de plek van de cursor. Voeg zo eventueel meer 
afbeeldingen toe. 

 Via de onderste regel van het emoticontoetsenbord krijgt u toegang tot meerdere 

emoticons zoals vervoermiddelen en etenswaren. 

 Klik op het kruisje rechts boven het schermtoetsenbord om het 
schermtoetsenbord te sluiten. 

App vreemde tekens gebruiken 

Een accent toevoegen kan via het toetsenbord. Een e hebt u zo voorzien van een accent 

aigu (é) via de aanhalingstekentoets en een ç typt u waarschijnlijk ook blindelings (Ctrl 

en de komma tegelijk indrukken en daarna een c intoetsen). Ingewikkeldere 

accenttekens zijn moeilijker te vinden via het toetsenbord. Gelukkig zijn deze in te 

voeren via de app 'Speciale Tekens'. Heel makkelijk bij het schrijven van bijvoorbeeld 

een Duitse of Turkse tekst. Russisch, Latijns, Grieks, Arabisch, Hebreeuws, muzieknoten, 

speciale symbolen (♂♀) vindt u hier ook terug. 

 Klik op het vergrootglas linksonder in de 'Taakbalk' om te zoeken. 

 Typ 'Speciale Tekens' 

 Klik onder 'Beste overeenkomst' op Speciale Tekens. 
 Klik op het uitklapmenu achter 'Lettertype'.  

 Klik op een lettertype, bijvoorbeeld Arial. 

 Klik op een teken, bijvoorbeeld ©. 

 Klik op Selecteren. 
 Klik op Kopiëren. 



 Ga terug naar de tekst en klik met de rechtermuisknop op de plek waar u het 

teken wilt invoegen. 

 Klik op Plakopties > Alleen tekst behouden. 

Een alternatieve methode om een speciaal teken in te voeren, is via een toetscombinatie. 

 Klik op een teken, bijvoorbeeld ©. 

 Rechtsonder verschijnt een code. In dit geval: Alt+0169. 

 Zorg dat NumLock (toets op het toetsenbord, in het cijferblok rechts) geactiveerd 
is. Meestal brandt er dan een lampje op het toetsenbord.  

 Ga terug naar de tekst, plaats de cursor op de juiste plek. 

 Druk de Alt-knop in op het toetsenbord en houd deze ingedrukt terwijl u de code 

op het cijferblok aan de rechterkant van het toetsenbord typt. 

Het teken verschijnt in de tekst. In dit geval: © 
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