
 

BYOD FAQ 
Wat is Bring Your Own Device? 

Bring Your Own Device (BYOD) betekent dat je als leerling of medewerker zelf over een 
eigen device beschikt. Bij Het Hooghuis is dit device een laptop die je meeneemt naar 
school. 

Waarom BYOD in het onderwijs? 

Als school vinden wij het belangrijk om waar mogelijk onderwijs ‘op maat’ te maken. 
Bijvoorbeeld door onze leerlingen keuzes aan te bieden en ze in hun eigen tempo en op 
hun eigen leerniveau te laten werken. Een computer biedt hiervoor veel mogelijkheden. 
Daarom heb je als leerling in de klas altijd de beschikking over je eigen laptop. 

Werken we dan alleen digitaal? 

Dat is zeker niet het geval. Digitaal leermateriaal en het werken met de computer is 
bedoeld als ondersteuning van het onderwijs. Op dezelfde manier als een boek dat is. We 
streven naar een optimale mengvorm van digitaal en niet-digitaal werken waarbij we veel 
aandacht hebben voor sociale en persoonlijke aspecten. 

Wat zijn de mogelijkheden om een laptop aan te schaffen? 

Het Hooghuis biedt in samenwerking met The Rent Company de mogelijkheid om een 
voor de les geschikte laptop inclusief verzekering aan te schaffen of te huren. Middels een 
aantrekkelijke regeling worden er verschillende modellen laptops aangeboden. Hierbij zit 
gedurende de contractperiode een servicepakket, wat garandeert dat je altijd beschikt over 
een werkende laptop. Daarnaast is het ook mogelijk om ergens anders een laptop aan te 
schaffen of om een laptop mee te nemen die je al hebt. Je laptop moet wel aan enkele 
minimale eisen voldoen om er goed op te kunnen werken tijdens de les. Zie hiervoor ‘Waar 
moet ik op letten bij het aanschaffen van een laptop?’ 

 
 
  
 



Waar moet ik op letten bij het aanschaffen van een laptop? 

Om goed te kunnen werken op je laptop tijdens de les, moet deze aan de volgende 
specificaties voldoen: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Windows 10 besturingssysteem 

Intel Pentium Silver processor of hoger (CPU-Z-score* hoger dan 1016) 

8GB DDR4 intern geheugen of meer 

Minimaal 128GB harddisk, bij voorkeur SSD 

5Ghz Wi-Fi ondersteuning (802.11n/ac , WiFi 5) 

11,1 inch scherm, resolutie 1366x768 of meer 

Minimaal 1x USB 3.0 

Accu geschikt voor 6 á 8 uur gebruik 

Ik heb geen laptop en kan er ook geen aanschaffen. Wat nu? 

Als je zelf geen laptop hebt en niet over de financiële middelen beschikt om een laptop 
aan te schaffen, dan kan Stichting Leergeld je hier mogelijk bij helpen. Zie voor meer 
informatie: https://www.leergeldml.nl 

Wie is er verantwoordelijk voor mijn laptop? 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je laptop. Ook voor het installeren van software en het 
bijhouden van bijvoorbeeld Windows-updates. Daarnaast zorg je ervoor dat je laptop elke 
dag voldoende is opgeladen en dat je hem mee naar school neemt. Wanneer je je laptop 
niet gebruikt of vervoert, berg hem dan netjes op in een beschermhoes. Draag hem bij je 
of leg hem in je kluisje. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan je 
laptop. 

 

http://www.leergeldml.nl/


Welke ondersteuning krijg je op je laptop vanuit school? 

Op iedere school is er een servicepunt. Dit servicepunt is het aanspreekpunt voor alle 
leerlingen en medewerkers voor vragen en/of problemen met betrekking tot je laptop. Je 
kunt op het servicepunt terecht voor: 

*Ondersteuning op diensten zoals Wi-Fi en printen voor Mac OS X, Linux, Windows ouder 
dan versie 10, Android, iOS, Windows Phone en andere mobiele besturingssystemen zijn 
op basis van ‘best effort’ en kunnen niet worden gegarandeerd. 

Moet ik speciale software aanschaffen? 

Nee, Het Hooghuis stelt alle software beschikbaar die je nodig hebt tijdens je lessen. 
Voorbeelden hiervan zijn Office 365 (Word, Excel, etc.), Claroread (dyslexie 
voorleessoftware). Daarnaast maakt de school waar mogelijk gebruik van online software 
die niet geïnstalleerd hoeft te worden. 

Mag ik zelf software installeren op mijn laptop? 

Ja, jij bent de eigenaar van je laptop en vrij om zelfgekozen software op je laptop te 
installeren. De docent bepaalt of de door jou geïnstalleerde software tijdens de les gebruikt 
mag worden. Het is niet toegestaan om software te installeren die schade toebrengt aan 
het schoolnetwerk, andere apparaten of gebruikersaccounts. 

Wat zijn de regels voor het gebruik van sociale media? 

Op de website van Het Hooghuis (https://www.hethooghuis.nl/) vind je gedragsregels voor 
online en offline gedrag. Deze gedragsregels zijn niet op alle scholen hetzelfde. Kijk 
daarom op de pagina van jouw school. 

Ondersteuning bij… 
 

Laptop aangeschaft bij The 
Rent Company 

Laptop elders 
aangeschaft 

schade of defecten aan hardware   

het besturingssysteem   

diensten zoals Wi-Fi en printen*   

Microsoft Office 365 (online)   

een vervangende laptop bij defecten   

 

http://www.hethooghuis.nl/)

