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Windows 11(se) upgrade advies 
17-02-2022

Verschillen Windows 10-11-11SE

De belangrijkste verschillen tussen Windows 10 en 11 

Inmiddels zal het niemand ontgaan zijn, dat Microsoft driftig heeft gewerkt aan een upgrade van Windows 10 in de vorm van Win-
dows 11. Daarnaast is er ook nog eens een  (uitgeklede) versie van Windows 11 ontwikkeld speciaal voor het onderwijs: Windows 
11SE. In dit white-paper beschrijven we de belangrijkste verschillen tussen deze verschillende Windows versies. 

 Design en interface 
 Met Windows 11 brengt Microsoft een vernieuwde, meer op MacOS lijkende gebruikersinterface. Afgeronde hoeken   
 en pastelkleuren voeren de boventoon. Samen met de taakbalk verplaatst het startmenu ook naar het midden van het  
 scherm. 
 
 Android app integratie 
 Binnenkort zullen Android apps algemeen beschikbaar komen in de Microsoft Store. Er kan hierbij gekozen worden uit  
 apps in de Aamazon Appstore. Dit is wel een belangrijke verandering voor gebruikers die incidenteel gebruik willen maken  
 van Android apps op hun Windows 11 computer. 
 
 Betere virtuele desktop ondersteuning 
 In Windows 10 was het al mogelijk om virtuele desktops aan te maken om werk, privé en school gemakkelijk uit elkaar te  
 houden. In Windows 11 heeft Microsoft het makkelijker gemaakt om deze virtuele desktops aan te maken en tussen de  
 desktops te switchen. 
 
 Gemakkelijkere transitie van monitor naar laptop 
 De Snap Groups en Snap Layouts features maken het makkelijker om verzamelingen van applicaties te groeperen en op  
 schermen te plaatsen. Hiermee wordt het ook eenvoudiger om te switchen van werken op een monitor of op een laptop,  
 zonder dat uit het oog verloren wordt waar de open windows zich bevinden. 
 
 Microsoft Teams toegevoegd aan taakbalk 
 Teams heeft een facelift gekregen en is nu direct geïntegreerd in de Windows 11 taakbalk, waardoor gebruikers er makke 
 lijker toegang toe hebben.  
 
 Windows 11 Widgets 
 Hoewel widgets al aanwezig zijn geweest in Windows sinds Windows Vista, is het nu een stuk eenvoudiger om ze vanaf de  
 taakbalk te benaderen en aan te passen naar eigen inzicht. 
 
 Verbeterde touchscreen, stem en pen ondersteuning 
 Voor het gebruik van Windows 11 op tablets heeft Microsoft haar best gedaan om de touch ervaring te verbeteren. Dit is  
 gedaan door meer ruimte te laten tussen iconen op de taakbalk en het toevoegen van gestures. Windows 11 voegt ook  
 haptische feedback to aan de digitale pen. Tenslotte introduceert Windows 11 stemherkenning ten behoeve van typen en  
 uitvoeren van commando’s. 
 
 Hardware eisen 
 Windows 11 stelt speciale hardware eisen ten opzichte van Windows 10. Het is zonder (door Microsoft niet ondersteunde)  
 omwegen niet mogelijk om Windows 11 te installeren op een computer zonder  
  64-bit processor of soc van 1GHz of sneller met tensminste twee cores; 
  4GB aan intern geheugen; 
  64GB opslagruimte; 
  UEFI, Secure Boot; 
  Trusted Platform Module versie 2.0; 
  Videokaart die DirectX 12.0 ondersteunt. 
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In “Tabel 1.” valt op, dat op systemen 
met Windows 11SE niet zomaar alle 
Windows applicaties zullen kunnen 
draaien en dat opslag en intern geheu-
gen beperkt zullen zijn tot respectievelijk 
128GB en 8GB. 
De vereenvoudigde gebruikerservaring 
uit zich met name in apps die standaard 
full-screen openen en dat er minder 
Snap Layout opties beschikbaar zijn. 
Daarnaast worden bestanden standaard 
in de cloud opgeslagen. Ook missen de 
Microsoft Store, Teams integratie en 
Widgets. Hiermee draaien er minder 
processen op de achtergrond en kan  
Windows 11SE dus toe met minder  
krachtige hardware. 

Alle door Skool ontwikkelde en aangeboden software is succesvol getest in combinatie met Windows 11. Dit betekent dat bijvoor-
beeld de plaatjeslogin op een zelfde manier werkt als dat deze deed in Windows 10.  

Voor Windows 11SE geldt dat Skool nog geen device ter beschikking heeft om eenzelfde werking van de genoemde software te 
controleren en testen onder Windows 11SE. De verwachting is, dat dit wellicht wat meer aanpassingen zal vergen, omdat niet 
zomaar elke Windows applicatie geïnstalleerd kan worden onder Windows 11SE. 

Vanwege de strengere hardware eisen van Windows 11 kan niet worden gegarandeerd dat alle Windows 10 computers in een 
Skool network geschikt zijn voor een upgrade naar Windows 11. Skool kan helpen bij het in kaart brengen van welke computers 
wel, en welke computers niet geschikt zijn voor de upgrade. Neem hiervoor contact op met uw sales consultant of account mana-
ger.  

Mochten niet alle computers geschikt zijn voor een upgrade naar Windows 11 dan moet helaas rekening gehouden worden met 
het volgende: 

 Er zal sprake zijn van een hybride situatie, waarbij er zowel Windows 10 als Windows 11 computers actief zijn in   
 uw netwerk. Dit verschil is gelukkig niet zo groot als bij de overstap van Windows XP naar Windows 7, maar het   
 vergt wel aanpassingen aan het netwerk. Deze aanpassingen zijn nodig om de herinstallatie van beide besturings  
 systemen naast elkaar te kunnen faciliteren. Skool werkt op dit moment aan de de meest gebruiksvriendelijke   
 oplossing hiervoor. 
 
 De genoemde hybride situatie heeft natuurlijk ook impact op de gebruikers: In geval van gedeelde apparaten   
 kan het zijn dat een gebruiker de ene dag op een Windows 10 computer werkt en de andere dag op een    
 Windows 11 computer. Doordat met name de gebruikersinterface in Windows 11 behoorlijk verschilt van die in   
 Windows 10, levert dat wellicht vragen op.  
 

De verschillen tussen Windows 11 en 11SE 
De meest in het oog springende verschillen tussen Windows 11 en Windows 11SE komen het duidelijkst naar voren in onderstaand 
overzicht van Microsoft zelf. Met Windows 11SE (dat alleen geleverd wordt als out-of-the-box besturingssysteem op specifieke 
nieuwe apparaten), lijkt Microsoft als doel te hebben een alternatief te bieden voor chromebooks in het onderwijs. Doordat de 
features beperkt zijn, kan de 11SE versie van Windows toe met minder krachtige hardware en ligt daarmee qua prijs meer in lijn 
met de prijs van chromebooks. 

Gebruik binnen een school beheerd netwerk

Microsoft heeft een korte pagina beschikbaar gemaakt met veelgestelde vragen over Windows 11SE: 
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11-se-voor-leerlingen-studenten-veelgestelde-vragen-abf5f140-271f-48d8-
a20b-d99d30c6a21b 

Tabel.1
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Microsoft rolt op dit moment Windows 11 uit naar met name consumenten PCs. Ook zien we in de (technische) media nog diverse 
issues naar boven komen tijdens die uitrol. Het lijkt om die reden goed om de eerste maanden na de release van Windows 11/SE 
nog niet actief de overstap te gaan maken. Zeker als we in acht nemen dat er op dit moment geen baanbrekende nieuwe features 
in Windows 11 zitten, die een snelle upgrade verantwoorden. 

De periode rondom de zomervakantie lijkt een goed moment te zijn voor scholen om aan een upgrade te denken. We gaan er daar-
bij expliciet vanuit dat wel alle computers in de schoolomgeving voldoen aan de hardware eisen voor de upgrade, zodat er geen 
hybride situatie ontstaat. Dit is zowel vanuit beheer- als gebruikersoogpunt de eenvoudigste manier. 

 De verwachting is, dat de niet geschikte hardware nog enige tijd in gebruik zal kunnen blijven. Er zal sowieso een periode zijn waar-
in in de schoolomgeving hybride Windows 10 en Windows 11 gebruikt zullen worden. Skool zal de komende maanden gebruiken 
om naar aanleiding van de netwerkinventarisaties en gebruikerservaring met de overgang van Windows 10 naar Windows 11 een 
goede oplossing te realiseren voor de hybride omgeving.  

Voor wat betreft Windows 11SE geldt, dat hier geen sprake is van een upgrade, omdat voor het gebruik hiervaan aanschaf van 
nieuwe apparatuur nodig zal zijn. Deze ontwikkelingen zal Skool nauwgezet volgen en daar waar van toepassing dit advies gaande-
weg aanvullen en/of aanpassen. 

Wanneer upgraden?


