
Amsterdam, 4 september 2020 

Betreft: laptops 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor de vakantie hebben we u al geïnformeerd dat we met de MR in gesprek waren om een laptop, 

naast de boeken, onderdeel te laten zijn van de leermiddelen die een leerling op het HLZ dagelijks op 

school nodig heeft. Vlak voor de vakantie hebben we hier instemming op gekregen. We hebben de 

voornemens geconcretiseerd in een contract met een leverancier. Voordat we daar uitgebreider op 

ingaan, lijkt het me verstandig u nog even mee te nemen in het hoe en waarom. 

Versnelde invoer van laptops voor alle leerlingen 
Al voordat we in maart werden overvallen door de lockdown en de bijbehorende verschuiving van les 

in een lokaal naar onderwijs op afstand, waren we verkennend in gesprek over de invoer van laptops 

voor leerlingen. Het idee was op dat moment om dit gefaseerd (per jaarlaag) in te voeren. Hoewel er 

nog steeds argumenten zijn om ook nu te kiezen voor een gefaseerde invoer, zien we dat de huidige 

situatie rond Corona vraagt om een andere aanpak. 

Op dit moment zijn er enkele collega´s niet in staat om fysiek op school les te geven. Zij geven vanuit 

huis les, waarbij de leerlingen in een lokaal de les op afstand volgen. Wanneer het weer omslaat, 

houden we rekening met een toename van docenten die om verkoudheidsklachten niet naar school 

kunnen komen en tijdelijk ook op afstand hun lessen zullen verzorgen. We hebben onvoldoende 

capaciteit om dit op te vangen. Als alle leerlingen een eigen laptop hebben levert dat een belangrijke 

bijdrage aan het zo lang mogelijk continueren van de lessen.  

We hebben ook te maken met leerlingen die vanwege verkoudheid of quarantaine en niet op school 

kunnen komen. Ook zij kunnen op afstand aan de les deelnemen, mits ze een computer ter 

beschikking hebben. Een medeleerling (buddy), kan dan in de les via Teams verbinding maken, 

waardoor de leerling toch in de klas “aanwezig” is. 

We hopen natuurlijk van harte dat we de rest van het jaar het onderwijs in de lokalen kunnen 

voorzetten, maar we willen ook voorbereid zijn op een minder gunstig scenario. De ervaringen die 

we voor de zomer hebben opgedaan, kunnen we dan goed inzetten om dit vorm te geven. Ook dan is 

het van belang dat we er vanuit kunnen gaan dat alle leerlingen goed aan het werk kunnen. We 

ontdekten vorig jaar bijvoorbeeld dat veel leerlingen het onderwijs volgden op hun telefoon en niet 

actief mee konden doen met de online opdrachten die wel een computer vereisen.  

Hybride onderwijs (blended learning) 
Leerlingen en docenten hebben vorig jaar gedurende de periode van het onderwijs op afstand samen 

de meerwaarde ontdekt van alle digitale mogelijkheden. We weten dat de meeste uitgevers vooral 

bezig zijn met het ontwikkelen van digitaal materiaal en dat boeken (folio) steeds meer als bijproduct 

worden gemaakt. De overstap naar laptops voor alle leerlingen is ook een stap om de school 

toekomstbestendig te maken. We vinden het ook belangrijk om ons onderwijs zoveel mogelijk ‘op 

maat’ te maken. In onze Sharepoint-omgeving kunnen we veel lesstof digitaal aanbieden en meer 

variatie aanbrengen in de lessen. Zo kunnen we de stof beter laten aansluiten op leerstijl, niveau en 

tempo. Of er nu op school wordt gewerkt of thuis. Dat geeft meer flexibiliteit.  

Op het HLZ blijven we ook boeken gebruiken. Laptops zien we als een goed hulpmiddel om ons 

onderwijs nog beter te maken. De docent blijft in ons onderwijs een centrale rol spelen. De sectie 



heeft een vrije keus:  gebruik maken van de methode die al is besteld voor het komend schooljaar 

wel of niet aangevuld met de digitale mogelijkheden die toch al beschikbaar zijn. Het overgrote deel 

van de docenten heeft aangegeven de laptop in te gaan zetten tijdens de lessen.  

Praktische zaken 
Het HLZ was al voorbereid voor een overstap naar laptopgebruik. We hebben een zeer goed Wifi 

netwerk en alle leerlingen zitten in onze Office 365 omgeving. Alle docenten gebruiken sinds vorig 

jaar een laptop en we hebben daar goede ervaringen mee.  

Laptops zijn er in allerlei soorten en maten. Wij hebben samen met de Rentcompany 4 modellen 

uitgezocht die geschikt zijn om op het HLZ mee te werken.   

Kan uw zoon of dochter een laptop van thuis gebruiken? Of wilt u zelf een laptop aanschaffen? Dat is 

natuurlijk mogelijk. Omdat de laptop op school niet opgeladen kan worden, is de batterijduur 

belangrijk. Let ook op de snelheid en het geluid, want de leerlingen moeten natuurlijk snel en 

ongestoord kunnen werken. De precieze specificaties waar een laptop aan moet voldoen, staan 

onder deze brief. Het nadeel is dat deze eigen laptop niet wordt ondersteund door onze ICT-

medewerkers. 

U kunt ook een laptop via het HLZ aanschaffen. Wij hebben hiervoor afspraken met The Rent 

Company gemaakt. U kunt bij The Rent Company een nieuwe laptop kopen of huren, inclusief 2-, 3-, 

4- of 5-jarig servicecontract. In de flyer van The Rent Company vindt u meer informatie over het 

servicecontract en algemene voorwaarden. The Rent Company heeft ook een video gemaakt met 

meer uitleg over hun werkwijze en de prijsopbouw. Mocht deze laptop kapot gaan kan er direct 

gebruik worden gemaakt van een leenlaptop.  

Voor leerlingen in de eindexamenklassen is de looptijd van de huurcontracten te lang. Onze ervaring 

is dat meeste eindexamenklasleerlingen al beschikken over een laptop.  Het is wel mogelijk om een 

contract bij de Rentcompany af te sluiten, maar de ondersteuning vanuit school vervalt na het 

behalen van het diploma. Houd bij de aanschaf van een laptop rekening met eisen die een eventuele 

vervolgstudie stellen aan het device. 

Mocht u financiële problemen ondervinden bij deze overstap kunt u contact opnemen met René 

Donker (afdelingsleider onderbouw) (DONR@hlz.nl) , wij kunnen u doorverwijzen naar het 

Samenwerkingsverband en de Gemeente Amsterdam.   

We hebben de afspraak gemaakt dat de leverancier in de eerste week van november de laptops 

uitlevert, vanaf dat moment gaan we ervan uit dat alle leerlingen beschikken over een laptop. 

Met vriendelijke groet 

Wilfred Vlakveld 

 

Minimale Specificaties van een eigen device  

Dual Band Wireless-AC (5Ghz) 

Accuduur: 8 uur 

Recente Intel processor 

Minimaal 4GB werkgeheugen 

mailto:DONR@hlz.nl


Minimaal 120GB opslagruimte 

2 USB poorten waarvan 1 USB C 

Windows 10 of hoger 

Camera 

 


