
 

 Ik ga studeren op het Albeda  
     en ik neem mee…  

 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op school kun of moet je werken met een eigen laptop. Een laptop met Windows 10 
heeft de voorkeur. Een MacBook van Apple kan ook. Een Google Chromebook heeft 
echter niet dezelfde mogelijkheden als een volwaardige laptop en wordt daarom niet 
aanbevolen!  
  

De laptop heeft het volgende nodig.  

• Wifi 802.11AC dualband (2.4GHz en 5GHz), eventueel met USB-dongle   

• Minimaal 20   GB harde schijf opslagruimte voor programma’s en documenten  

• Een of meer USB-poorten  

• Een goedwerkende accu  

  

Het merk is niet heel erg van belang, maar de ‘betere merken’ zijn bijvoorbeeld Dell, 
HP, Asus, Toshiba. Vaak is ‘hoe duurder, hoe beter’. De snelheid van de processor 
en de hoeveelheid RAM-geheugen zijn bij moderne laptops in principe allemaal 
voldoende.   
  

Bedenk: Het Albeda College biedt geen ondersteuning bij het gebruik van eigen 
apparatuur. Reparaties en garanties behoren bij de winkel waar je je spullen hebt 
gekocht.  
  

Zorg ervoor dat je laptop altijd is voorzien van de laatste (software)updates!  

  

Koophulp nodig?   

Kijk dan eens op deze site van Tweakers:  

http://tweakers.net/reviews/3042/tweakers-koophulp-voor-laptops.html  

Tablet  

 

 

 
 

 

 

Je kunt op school natuurlijk ook werken met een tablet, maar helaas zijn de meeste 
tablets nog steeds geen volwaardige vervangers voor een laptop.   
  

Er zijn uitzonderingen: o.a. de Microsoft Surface Pro 3 of 4, deze werkt namelijk met 
een mobiele versie van Windows en is eigenlijk meer een tablet-laptop dan 
bijvoorbeeld een iPad of een Android-tablet (ongeacht het merk).   
Er zijn diverse tabletmerken die werken met Windows. Zie daarvoor de koophulp.  

   

Een tablet is handig voor ‘er bij’. Het is makkelijk en snel opzoeken op internet, vlot 
mailtjes ontvangen en versturen, op een simpelere manier agenda’s bijhouden en 
dergelijke. Echt fijn tekstverwerken of werken met een spreadsheet is het echter niet. 
Een los toetsenbordje is aan te bevelen als je toch graag veel met een tablet wilt 
doen. Soms is een touchpen wel een handig hulpmiddel.  
  

Bedenk: Veel lessen worden gegeven met behulp van websites. Niet alle tablets 
kunnen alle websites op de juiste manier weergeven! Met name websites met 
flashtoepassingen kunnen problemen geven. Flash wordt echter meer en meer 
vervangen door andere technieken als HTML5.  
 

Koophulp nodig?   

Lees bijv. www.tabletsmagazine.nl voor meer informatie.  

USB-stick 

 

USB-sticks worden veel gebruikt voor opslag, maar zijn ook heel goed te 
vervangen

 
door de online-opslag die gratis wordt aangeboden via Office 365 - 

OneDrive. Deze online-opslag is gekoppeld aan je studentenaccount van Albeda 
College.  Je hebt meer dan voldoende opslagruimte en je bent niet meer 
afhankelijk van je USB-stick die immers kwijt kan raken, gestolen kan worden of 
kapot kan gaan.   
 

Bedenk: Maak ook altijd kopieën van je werk op een andere opslaglocatie!   
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Smartphone 

 
 

Je eigen smartphone is op school ook te gebruiken. Maar ook hier geldt: ‘Het is 
geen vervanger voor een laptop.’  Doe met je smartphone mee met snelle 
enquêtes en testjes, door je docent aangeboden via internet met bijvoorbeeld 
Kahoot of Socrative. Check even snel een mailtje, zoek iets op internet op, of 
gebruik hem als calculator.  
 
Toestellen met Android (o.a. Samsung, LG, Sony), iOS (iPhone) of Windows  
Mobile/Phone zijn allemaal geschikt. BlackBerry-smartphones zijn vaak wat 
minder geschikt. Voor alle smartphones geldt: ‘Hoe nieuwer, hoe sneller en beter’.  

  
Diverse app stores bieden de nodige handige apps aan, gratis of betaald. 
Klik hier voor de Google App Store | Apple Store | Microsoft Apps Store.  

  
Bedenk: Smartphones zijn tijdens toetsen en examens vrijwel nooit toegestaan.  
Zet een antivirus-app op je smartphone, wees zorgvuldig met je 
(contact)gegevens, wees voorzichtig met apps die niet van een officiële app store 
zijn.   

  
Koophulp nodig?   
Er zijn vele websites te vinden met reviews en dergelijke. Bijvoorbeeld deze:   

 nl.hardware.info/categorie/86/smartphones  

 www.bellen.com/vergelijken/mobiele-telefoons  
 

Software 

 

Besturingssoftware voor de laptop  

 Windows 10 of  Apple OS X 
 
Toepassingen (minimaal)  

 Microsoft Office 365 en Microsoft Office 2016 (met Access) wordt aanbevolen 
en is gratis aanwezig (O365) of te installeren (O2016) als je student van 
Albeda bent. Downloads zijn beschikbaar via je Outlook 365-omgeving.  

 Adobe Acrobat Reader of vervangend programma voor pdf-bestanden  

 Een antivirusprogramma naar eigen keuze  
 

Officiële software is voor studenten goedkoop te verkrijgen via www.SLIM.nl. Op de 

website is uitleg over het aanmaken van je account te vinden.  Werk op school niet 
met illegale software. Dit is niet veilig! Wil je ook eens wat ‘anders’ proberen dan 
Microsoft Office? Probeer dan eens het eveneens gratis OpenOffice of LibreOffice.   
 
Bedenk: Als student krijg je een gratis account op Office 365 van Microsoft. Hier 
kun je van alles mee doen. E-mailen, agenda’s maken, tekstverwerken, maar ook je 
bestanden opslaan. Maak hier goed gebruik van. Tijdens de les krijg je uitleg over 
de werkomgeving van Office 365. Dit is ook de plek waar je Office 2016 downloadt. 
De werking van MS Office en de gratis Office-varianten wijken soms van elkaar af. 
Tijdens examens maak je gebruik van MS Office! Daar dien je dus wel vaardigheid 
in te hebben!    
 

    
Je krijgt via het Albeda College toegang tot het internet via wifi. Maak er verstandig 
gebruik van. Uitleg over de toegang krijg je in de les en/of bij de start van je 
opleiding. Het netwerk van Eduroam staat (wereldwijd!) tot je beschikking.  
Het downloaden van video, muziek en hele grote bestanden vertragen het 
netwerk. Houd rekening met elkaar. Illegaal downloaden of spam versturen is 
uiteraard niet toegestaan.  
 
Bedenk: Gebruik sociale media als Facebook of Snapchat op een verantwoorde 
manier. Misbruik, discriminerende opmerkingen en dergelijke worden op zijn minst 
niet gewaardeerd!  

Wees  

Web 

Wijs 
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