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Waarom een laptop?
Een goede laptop is onmisbaar om goed (online) onderwijs te volgen. Zeker nu we door de
coronamaatregelen genoodzaakt zijn veel van ons onderwijs online aan te bieden. Dit vraagt veel van
je flexibiliteit én je apparatuur. Vanzelfsprekend kun je met je laptop, smartphone of andere devices
gebruikmaken van de digitale leeromgeving van Inholland die speciaal voor studenten is ingericht.
Deze digitale leeromgevi ng ondersteunt het leerproces. Zo kun je gratis gebruikmaken van
programma’s van Office365, de digitale bibliotheek, Moodle en het intranet van Inholland, genaamd
Iris. Je gaat aankomend studiejaar mogelijk (voor een deel) online colleges en trainingen volgen en je
zult veelal vanuit huis aan opdrachten voor je studie werken. We verwachten dan ook dat je bij de
start van je opleiding in het bezit bent van een laptop waarop je kunt werken in de applicaties die je
nodig hebt voor je opleiding. In dit document gaan we in op de specificaties van een geschikte laptop.
Specificaties van een geschikte laptop
Een laptop is noodzakelijk om je opleiding goed te kunnen doorlopen. Om te bepalen of je (nieuwe)
laptop geschikt is voor je opleiding, is het belangrijk dat je hem kunt gebruiken voor de benodigde
onderwijsapplicaties. Voor jouw opleiding geldt dat je het beste een laptop kunt aanschaffen die
voldoet aan de volgende specificaties:
•

CPU: Intel Core i5 1021U of vergelijkbaar/hoger (kan ook AMD zijn)

•

RAM: 8 GB of groter

•

SSD: 250 GB of groter

•

webcam, microfoon en luidsprekers (om deel te kunnen nemen aan het online onderwijs)

•

Bij voorkeur: HDMI-aansluiting (zodat je je laptop kunt gebruiken voor presentaties)

•

Bij voorkeur USB Type-C 1 generatie 2

Als de laptop aan bovenstaande specificaties voldoet dan kan je daarmee met zekerheid je gehele
studie bij Inholland doorlopen.
Op zoek naar een (nieuwe) laptop? Goed om te weten: er is korting mogelijk!
Mocht je op het punt staan een (nieuwe) laptop aan te schaffen dan kun je als student van Inholland
gebruikmaken van een gunstige prijsstelling. Via de webshop https://inholland.orderitnow.nl/ kun je
als student een geschikte (Windows-)laptop en andere hardware voor een mooie prijs kopen.
Kan ik ook ergens anders een laptop aanschaffen?
Het staat je vrij om een eigen laptop aan te schaffen die voldoet aan de bovengenoemde
specificaties. Denk ook aan webshops die refurbished laptops aanbieden. Je kunt vaak in prima
conditie, goedkoop en met goede garantievoorwaarden tweedehands laptops aanschaffen.

Via de USB Type-A en -C kun je koppelen aan de Dock Werkplekken van Inholland. Het voordeel van koppelen
via Type-C generatie 2 is dat de laptopbatterij ook opgeladen wordt.
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