
Dual boot lukt niet ! Windows 8 

Het kan soms gebeuren dat bij het installeren van Ubuntu, Windows niet herkent in het 

venster “Installatietype”. Ook kan het zo zijn, dat u in dat venster niet de mogelijkheid krijgt 

om Ubuntu naast Windows te zetten. 

Voor beide gevallen geldt: breek de installatie af, indien u Windows wenst te behouden. Er is 

dan namelijk een andere aanpak nodig voor het maken van een tweevoudige opstart met 

behoud van Windows. 

Let op: Ben je een leek en weet je niets af van partities etc, schakel dan een steunpunt in en 

vraag of ze je willen helpen. Wil je het toch proberen ? Volg dan de onderstaande instructies. 

Aanpak voor Windows 8: 

Op een computer met Windows 8, herkent het installatieprogramma van Ubuntu soms 

Windows 8 in het geheel niet. U kunt dan het volgende doen om alsnog een tweevoudige 

opstart te maken, met behoud van Windows 8. 

Creëer allereerst wat vrije ruimte (unallocated), door de Windowspartitie te verkleinen met 

behulp van het programma Gparted. Dat kunt u in de uitprobeersessie van de Ubuntu-DVD 

starten vanuit de Snelzoeker linksboven in de zijbalk: tik simpelweg gparted in als zoekterm. 

Let op: een bewerking in Gparted vindt pas echt plaats nadat u in de werkbalk van Gparted 

hebt geklikt op de “groene vink”, om ‘m te bevestigen. 

Zo moet het er ongeveer uit komen te zien in Gparted (na de verkleining van de 

Windowspartitie): 

 

Sluit nu Gparted en start alsnog het installatieprogramma. Kies bij het installatietype voor 

“Iets anders”: 
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Klik in het volgende scherm op het plus-teken + om een nieuwe partitie aan te maken, en 

geef die nieuwe partitie het koppelpunt  /  (root). Laat wat ruimte over voor de 

wisselgeheugenpartitie oftewel swap (aangeraden omvang van de swap: iets groter dan de 

omvang van uw RAM-geheugen): 

 

Druk weer op het plusje en maak de wisselgeheugenpartitie (swap) aan in de resterende vrije 

ruimte: 

 

Klik tot slot op “Installeer nu” om de installatie normaal te vervolgen. De rest wijst zich 

vanzelf. 

Ik heb deze tekst en plaatjes van Pjotr zijn webstek geleend. Ik vind het een goede aanvulling 

voor FAQ. 
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