Aanschaf BYOD (Bring Your Own Device) laptop Wiringherlant
Waarom werken wij met laptops?
Natuurlijk zitten de leerlingen straks niet de hele dag achter een laptop, zij krijgen ook nog gewoon
les vanuit de schoolboeken. Onderzoek geeft namelijk aan dat het leerrendement terugloopt als
studenten meer dan 30% van de schooltijd achter een computer/laptop zitten te werken. De
schoolboeken worden daarom nog gebruikt naast klassikale instructie en andere werkvormen.
Wat heb je nodig?
Twee jaar geleden zijn wij gestart met het concept BYOD (Bring Your Own Device). Uit de ervaring die
wij de afgelopen jaren hebben opgedaan, blijkt dat de laptop het beste aansluit bij het gebruik in de
lessen en bij de IT-omgeving, het WiFi-netwerk en de ICT ondersteuning op school. Ook voor het
uitvoeren van opdrachten en taken is een laptop het beste gereedschap.
Ons advies aan brugklasleerlingen en leerlingen uit hogere leerjaren die een device willen
aanschaffen, is dan ook om een laptop aan te schaffen.
Aanschaf van een laptop
U bent vrij om zelf een laptop aan te schaffen of u kunt gebruik maken van twee aanbieders waar wij
contacten mee hebben. Als eerste kunt u een nieuw device aanschaffen via CampusShop. De uitleg
hiervan vindt u in bijlage 1. Nieuw dit jaar is het bedrijf “ICT vanaf morgen” dat refurbised laptops
aanbiedt (zie bijlage 2).
Hardware
Hieronder ziet u de laptopspecificaties die wij adviseren.
 Windows 10 vanwege de beste integratie met Microsoft Office 365
 Minimale processor: Intel i3 of vergelijkbaar
 Minimaal 128 GB SSD-harde schijf
 Schermgrootte 11,6 inch of meer
 Minimaal 4 GB werk geheugen (het liefste 8 GB indien er meerdere programma's tegelijk
gebruikt worden)
 Schermresolutie minimaal 1920x1080
 Dual Band Wireless-AC
 Accuduur van meer dan 5 uur bij normaal gebruik
De leerlingen hoeven niet per se een laptop met Windows te hebben, maar in verband met de
ondersteuning raden we het gebruik van een Chromebook, een tablet en Apple device af voor het
onderwijs dat in de toekomstige jaren verder uitgerold wordt op onze school. Mogelijk heeft u een
zoon/dochter die een Chromebook gebruikt; dit is geen enkel probleem, dit device kan gerust
gebruikt blijven worden.
Onderhoud, garantie en reparatie regelt u zelf met de leverancier.

Software
Wij adviseren een laptop met Windows 10, zodat de Microsoft Office 365 licentie (waaronder Word
en PowerPoint) dan gratis te downloaden zijn met de leerling zijn of haar eigen rsg Wiringherlant-emailaccount. Overige licenties zijn goedkoop en eenvoudig aan te schaffen via www.slim.nl.
De kosten
Deelname aan een opleiding mag niet belemmerd worden vanwege de kosten die een device met
zich meebrengen. In de Regeling tegemoetkoming Schoolkosten is uitgewerkt welke studenten voor
een betalingsregeling in aanmerking komen en hoe dit geregeld is. Voor meer informatie kunt u ook
bij uw gemeente terecht.
Vragen?
Voor vragen over BYOD kunt u contact opnemen met ons via BYOD@wiringherlant.nl.

Bijlage 1

Tip voor de aanschaf van een nieuw device
CampusShop heeft al ruim 20 jaar superscherpe laptopaanbiedingen speciaal voor scholieren en
studenten. Dankzij de samenwerkingen die CampusShop heeft met inmiddels meer dan 250 andere
onderwijsinstellingen in Nederland en in België, kan CampusShop door groot in te kopen, jou de
beste prijzen geven. Het nieuwe schoolassortiment komt online te staan vanaf 1 juni !
De beste deals voor jouw opleiding
Met een breed assortiment aan A-merken biedt CampusShop topkwaliteit voor een scherpe prijs.
Door de samenwerking met onze school, weet CampusShop welke specificaties voor jou van
toepassing zijn. Naast het aanbod aan laptops kun je bij CampusShop ook terecht voor andere
schoolartikelen met korting. Zo ontvang je korting op zowel tablets, software, laptopverzekeringen,
laptoptassen en rekenmachines. En betalen? Dat kan zelfs in 48 maandelijkse termijnen.
Let op: speciale eisen aan de laptop!
Niet alle laptops zijn geschikt voor gebruik op onze school. Een laptop is geschikt als hier Windows 10
op draait en deze een lange accuduur heeft. Wij adviseren je om als device een laptop te nemen met
een beeldschermgrootte tussen de 11,6 en 14” en een laptop die tegen een stootje bestand is.
Gebleken is dat niet iedere winkel of verkoper goed kan aangeven of de laptops die zij verkopen
hieraan voldoen. Daarom hebben wij met CampusShop ervoor gezorgd dat alle geselecteerde laptops
voor onze school geschikt zijn voor schoolgebruik. Deze laptops vindt je terug op ons schoolportaal
op www.campusshop.nl onder het kopje “VO assortiment”. Wil je echter liever een gaming laptop of
een groter beeldscherm dan kan en mag dat ook, echter heeft dit niet de voorkeur. Je vindt deze
laptops onder het kopje “Overig assortiment” op ons schoolportaal
Geen gedoe
CampusShop biedt op alle laptops tevens gratis de unieke “Snelle Studenten Service” garantie.
Hierdoor kun jij in geval van storing altijd snel weer over je laptop beschikken. Geen gedoe, veel
gemak!
 Gratis thuisbezorgd
 Snelle reparatieservice
 Voordelige verzekeringen tegen schade en diefstal
 Huurkoop tot 48 maanden
 Voordelige upgrade naar het VO-servicepakket met € 30,- korting vanuit school! (Alleen op het VO
assortiment !) De beste optie voor continuïteit in het onderwijs: altijd op volgende werkdag (of
sneller) een leenlaptop bij problemen, garantie-uitbreiding, volledige verzekering en een GRATIS
verstevigde Sleeve twv 29,95.
Juiste keuze
Om te zorgen dat je de juiste keuze maakt, adviseren we jou om nog even te wachten met het
aanschaffen van een device tot begin juni. Je ontvangt in deze periode van ons een email wanneer de
geselecteerde modellen voor RSG Wiringherlant online staan op www.CampusShop.nl. Je bent dan
verzekerd van de nieuwste modellen, de scherpste tarieven en de beste service! Mocht je echt niet
kunnen wachten, dan kan je natuurlijk nu ook al terecht op www.CampusShop.nl en kies je onze
school. Je krijgt dan de modellen van het afgelopen jaar te zien die ook nog voldoen.

Bijlage 2
Tip voor de aanschaf van een refurbised device
Zoek je een goede laptop maar dan goedkoper?
Kies dan voor een refurbished laptop van “ICT vanaf Morgen”.
Dan kies je voor kwaliteit (I5 en 4 of 8 Gb RAM werkgeheugen) maar ook help je het milieu én zorg je
dat wij de jongeren, die door omstandigheden zijn uitgevallen op school, weer aan het werk helpen
of terug naar school. Dat is volgens ICT vanaf morgen WIN-WIN-WIN!
Kies je lokaal, duurzaam, sociaal én voor kwaliteit, dan kies je voor ICT vanaf Morgen!
Net als bij een nieuwe laptop krijg je van ons garantie en we hebben ook een eigen reparatieservice
in Alkmaar (opsturen van je laptop kan ook).
Meer over ICT vanaf Morgen
Wij zijn een social enterprise met als missie het helpen van jongeren met een achterstand tot de
arbeidsmarkt. Dit doen wij onder andere door het refurbishen ofwel opknappen van ICT-apparatuur
dat door bedrijven bij ons wordt geïnvesteerd wordt. Winst maken is voor ons geen missie maar een
middel om de wereld weer een stukje mooier en duurzamer te maken.
Kijk op onze webwinkel-site: www.ICTwebwinkel.com voor ons aanbod.

https://ictvanafmorgen.nl/

