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‘Bring Your Own Device’ (BYOD) 
 
 
BYOD betekent dat uw zoon/dochter zijn/haar eigen apparaat (device) meeneemt naar 
school, om daar zijn/haar werk op te doen. Een smartphone is het enige apparaat dat we 
niet toestaan als device om mee te werken. 
 
Waar moet u op letten bij de keuze van een apparaat? 
Hieronder kunt u lezen aan welke criteria het apparaat van uw zoon/dochter moet voldoen 
om er op school optimaal mee te kunnen werken. Als uw kind nog geen device heeft, dan 
leert de ervaring dat een laptop het beste bevalt. 
 
Het gebruik van tablets en ChromeBooks raden we af. Kies liever voor een Windows lap-
top of een MacBook (Apple). Een laptop heeft als grote voordeel dat er een fysiek toetsen-
bord bij zit. Bij een tablet zit dat in principe niet. Soms werkt de webbrowser van een ta-
blet niet goed met bepaalde websites die we op school gebruiken; dat heeft te maken met 
Java en Flash. Daarnaast kan op een ChromeBook niet een ‘eigen’ Microsoft Office geïn-
stalleerd worden. Wel kan via de webbrowser Office in de cloud gebruikt worden, maar 
dan is een internetverbinding nodig. Creatieve toepassingen zijn het meest compleet op 
een MacBook.  
 
Technische specificaties 
 

 

Windows 
 

 
Apple 
 

 minimaal Windows 10 
 
 minimaal een Intel i3 processor, AMD 

A9 of een andere, gelijkwaardige pro-
cessor 

 
 een schijf voor opslag van minimaal 

128 GB, bij voorkeur SSD 
 
 een accuduur van minimaal 5 uur 
 
 beeldschermgrootte tussen de 11 en 16 

inch 
 

 een wireless netwerkkaart: 802.11 AC 
 

 minimaal intern geheugen van 4GB 
 
 een aansluiting voor een koptelefoon 

 
 (een camera voor het maken van 

foto’s en films, maar hiervoor mag ook 
een smartphone worden gebruikt) 

 

  minimaal macOS 10.13 (High Sierra) 
 
 minimaal Intel i5 processor 
 
 
 
 een schijf voor opslag van minimaal 

128 GB 
 
 een accuduur van minimaal 5 uur 
 
 beeldschermgrootte tussen de 11 en 15 

inch 
 

 De laatste vier specificaties hiernaast zitten  
 standaard op alle Apple laptops 
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Algemeen  
 Het is aan te bevelen om een laptop aan te kunnen sluiten op een smartboard. Dit gaat 

via een HDMI-aansluiting. Heeft de laptop geen HDMI, dan kan hiervoor ook een adap-
ter worden aangeschaft. 

 Wij raden aan een servicecontract of -verzekering voor het device af te sluiten. 
 Wij adviseren een stevige waterdichte beschermhoes of rugzak voor het vervoer van 

het apparaat aan te schaffen. 
 Microsoft Office is op school te verkrijgen en kan hier op school op het device worden 

geïnstalleerd. U hoeft dit dus niet zelf aan te schaffen. 
 
Let op | dyslexie 
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring is er software beschikbaar die het mogelijk 
maakt om met Kurzweil te werken. Hier is een Windows laptop of MacBook noodzakelijk 
voor. 
 
Webshops 
Er zijn allerlei webshops waarop u voor de aanschaf van een apparaat terecht kunt. Twee 
voorbeelden waar u eventueel ook een servicecontract of -verzekering kunt afsluiten: 
www.campusshop.nl of www.laptopshop.nl. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een andere 
leverancier.  
 
Stad & Esch & voor elkaar fonds 
Voor ouders die bij gemeente of Stichting Leergeld net buiten de criteria vallen maar toch 
aantoonbaar ondersteuning nodig hebben t.b.v. de verplichte en vrijwillige schoolkosten, 
heeft Stad & Esch het voor elkaar fonds opgericht. Neem voor vragen of verzoeken contact 
op met de heer Jan van der Plank via jvanderplank@stadenesch.nl of 0522 - 26 32 75. 
 
Vragen? 
Als u vragen heeft of als u niet zeker weet of het device van uw kind aan de eisen voldoet, 
neemt u dan gerust contact op met onze Servicedesk ICT via servicedesk@stadenesch.nl 
of 0522 - 23 66 89. 
 
 
 


