
Overzicht byod modellen voor gebruik op school 2021-2022
Windows Laptop Apple Laptop Chrome Laptop Hybride Laptop/Tablet Windows Tablet Apple Ipad Android Tablet 

1 2 3 4 5 6 7 
Windows 
laptop 

Apple
MacBook

Chrome-
book laptop 

Windows Windows Apple ios Android 

11,6 tot 13,3 11,6 tot 13,3 11,6 tot 13,3 11,6 tot 13,3  klein scherm  klein scherm  klein scherm
Lesmateriaal* Lesmateriaal* Lesmateriaal* Lesmateriaal* Lesmateriaal*  beperkt  beperkt

Aanbevolen specificaties: Geheugen Accu 

Scherm 11,6” tot 14” voorkeur 11,6” of 13,3” RAM: minimaal 4GB, voorkeur 8 GB
SSD: minimaal 128 GB

Minimaal 6 uur

Toelichting model 1 tot 7 

1 In de praktijk is een compacte, degelijke en lichte Windows-laptop de beste keuze voor gebruik op school en thuis als huiswerk computer.
   Een 15,6” laptop is meestal niet gemaakt voor mobiel gebruik.   

2 Apple MacBooks zijn beperkt geschikt: bijna al het online lesmateriaal werkt prima, maar niet alle software.

3 Chromebooks werken via internet. Het meeste nieuwe online lesmateriaal van de uitgevers werkt hier goed op.
 Een Chromebook is een bewuste keuze, er zijn behoorlijk veel beperkingen (oa alleen online Office365 mogelijk).

4 Hybride: dit betekent dat de laptop  eenvoudig te veranderen is in een tablet. Feitelijk gelijk aan 'gewone' Windows laptop.

5 Windows tablet: zijn door een klein scherm ( < 11’’ ) en het ontbreken van een toetsenbord niet geschikt.  
 ( er zijn ook modellen met een scherm >11” ) 

6 Ipad: beperkingen bij het gebruik van het lesmateriaal en het verwerken en maken van opdrachten niet geschikt. 

7 Android tablet: beperkingen bij het gebruik van het lesmateriaal en het verwerken en maken van opdrachten niet geschikt. 

Tip: denk aan een verzekering en een goede bescherming tijdens het vervoer in de tas. 

* Lesmateriaal: dit is het digitale deel van de les methode of de gebruikte programma’s .
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