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Haaksbergen, 8 juni 2021 
 
Betreft: Aanschaf digitaal device 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag informeer ik u over de aanschaf van een digitaal device. Onder device wordt een tablet of een 
laptop verstaan. Tijdens het schooljaar 2018-2019 hebben we een omschakeling gemaakt naar BYOD 
(Bring Your Own Device).  In het schooljaar 2020-2021 is gestart met Talentgericht Onderwijs. 
Leerlingen krijgen meer tijd om eigen keuzes te maken en leren meer zelfverantwoordelijk te zijn 
voor hun eigen leerproces. De inzet van de digitale leermiddelen en de digitale didactiek 
ondersteunen het leerproces en zijn daarin onmisbaar. De eigen keuze van een device is dan ook 
belangrijk. 
 
Wat is BYOD?  
Samen met uw kind mag u een eigen keuze maken over het gebruik van zijn of haar digitaal 
apparaat. Dat kan een iPad, andere tablet of een laptop zijn. Bent u al in het bezit van een digitaal 
device die uw kind dagelijks gebruikt? Dan hoeft u geen nieuwe aan te schaffen, mits het apparaat 
aan een aantal minimale eisen voldoet. Het gebruik van enkel een mobiele telefoon volstaat niet en 
is dan ook niet toegestaan. Op basis van ervaringen en de minimale eisen die gesteld worden, kiezen 
we nadrukkelijk niet voor Chromebook, daarnaast zien we een trend dat er een voorkeur ontstaat 
voor het gebruik van laptops tijdens de les. 
 
Bent u in het bezit van een device, maar twijfelt u aan de juiste voorwaarden, neemt u dan contact 
op met de locatie waar uw kind naar toe gaat. Ik adviseer u om in alle gevallen een degelijke 
bescherming voor het apparaat aan te schaffen. 
 
Minimale eisen device 
Laptop of Windows-tablet 

• Schermgrootte: minimaal 11 inch 
• (Intern) geheugen: minimaal 4 GB 
• Opslagcapaciteit (harde schijf): minimaal 64 GB 
• Besturingssysteem: Windows 10, Android, macOS  
• Accuduur: minimaal 5 uur 

 
Tablet met Android of iOS 

• Schermgrootte: minimaal 9,7 inch 
• Geheugen: minimaal 32 GB 
• Accuduur: minimaal 5 uur  

 
Let op: Over het algemeen geldt hoe minder geheugen een device heeft, hoe eerder het apparaat 
aan vervanging toe is. Als u twijfelt, kunt u beter kiezen voor meer intern geheugen. Het kan nu met 
4 GB, maar voor de langere termijn is het beter om meer geheugen, bijvoorbeeld 8 GB, te kiezen. 
Indien u voor een iPad kiest, daarmee hebben we de ervaring dat oudere devices eerder problemen 
geven bij updates van leermiddelen. Daarom adviseren we een recente of nieuwe iPad. Dat is dan 
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wel een grotere investering, maar er hoeft minder snel een nieuw apparaat te worden gekocht. 
Datzelfde geldt ook voor de iPads/tablets met 32 GB intern geheugen. 
 
Aanschaf verplicht of vrijwillig? 
Het device is volgens de wet slechts drager van informatie en wordt niet voorgeschreven voor een 
specifiek leerjaar. Daarom valt deze niet onder de definitie van lesmateriaal, dat scholen gratis aan 
leerlingen/ouders of verzorgers dienen te verstrekken. Zij kunnen dus niet van de school eisen dat zij 
het device gratis verstrekt. 
 
Omgekeerd kan de school de bijdrage van ouders voor de aanschaf van een device niet verplicht 
stellen, omdat bepaald is dat de ouderbijdrage vrijwillig dient te zijn. De oudergeleding van de MR 
heeft formeel ingestemd met het feit dat de school u vraagt om een device aan te schaffen en ook 
de Ouderraad ondersteunt dit. Daarom vragen wij u dat u op vrijwillige basis ons helpt om 
toekomstbestendig onderwijs voor uw kind(eren) mogelijk te maken. 
 
Toegang tot onderwijs gegarandeerd 
Het Assink lyceum garandeert dat de gevraagde aanschaf van een device geen belemmering kan zijn 
voor het volgen van het onderwijs op onze school. Dit betekent dat met ouders of verzorgers voor 
wie de aangeboden regelingen niet haalbaar zijn of wie principiële bezwaren heeft, afspraken op 
maat worden gemaakt. Deze afspraken kunnen gaan van bijzondere betalingsregelingen tot en met 
het kosteloos ter beschikking stellen van een leen-device. In het onderstaande vindt u met wie u 
contact kunt opnemen als dit voor u het geval is. Verder is de website 
https://www.hetassink.nl/schoolkosten wellicht voor u ook interessant om te bekijken. 
Tevens garandeert de school dat bij diefstal of schade uw kind op werkdagen binnen 24 uur tijdelijk 
een leen-device kan krijgen met alle lesmaterialen die in zijn of haar klas worden gebruikt. Ook 
belangrijk om te weten: iedere leerling krijgt via school een Office 365 account en andere door de 
school gewenste software, die hoeft u niet zelf aan te schaffen.  
 
Aanbod en regelingen 
Het apparaat aanschaffen, zelf of via de webshop 
U koopt zelf een apparaat (kijk voor de juiste vereisten in de beschrijving hierboven) of u maakt 
gebruik van één van de aanbiedingen van de leverancier Switch, waarmee de school afspraken heeft 
gemaakt en u betaalt het apparaat ineens of in termijnen. Als u ervoor kiest om in termijnen te 
betalen, dan betaalt u een vast bedrag per maand volgens de voorwaarden van de leverancier. Bij 
betaling in termijnen is een beschermhoes en een verzekering verplicht.  
 
Via de speciaal voor Het Assink lyceum ingerichte webshop schaft u zelf het device en de 
bescherming aan. Alle aangeboden apparatuur voldoet aan de minimumeisen. Met de leverancier is 
afgesproken dat het via iDeal aangeschafte apparaat en de eventueel aangeschafte bescherming op 
uw huisadres bezorgd worden. De webshop is bereikbaar via https://hetassink.studywise.nl 
  
Afspraken bij schade en/of vermissing 
De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, vermissing of vernieling van het 
apparaat. In alle gevallen geldt dat de ouders/verzorgers bij schade en/of vermissing 
verantwoordelijk zijn voor vervanging binnen vier weken. Als u besluit een device aan te schaffen via 
een eigen gekozen leverancier, dient u ook daarmee afspraken te maken omtrent levering, service, 
garantie en reparatie. Indien u gebruik maakt van het aanbod dat de school heeft geregeld met de 

https://www.hetassink.nl/
https://hetassink.studywise.nl/
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leverancier Switch, dan gelden de daarmee afgesproken voorwaarden voor service, garantie en 
reparatie. Deze kunt u in de webshop vinden.  
Iedere leerling kan op werkdagen binnen 24 uur een leen-device van de school te leen krijgen met 
de voor die klas noodzakelijke lesmaterialen, voor een duur van maximaal 4 weken. Dat geldt voor 
alle leerlingen en dus ook voor de leerlingen die zelf een apparaat hebben gekocht. Hierdoor kan het 
onderwijs altijd zijn voortgang hebben. 
 
Regeling voor ouders die voor meerdere kinderen gevraagd worden een apparaat aan te schaffen 
Indien u komend schooljaar voor meerdere kinderen te maken krijgt met de vraag om een device 
aan te schaffen of indien u al twee kinderen op Het Assink lyceum hebt en u zou voor een derde kind 
een apparaat moeten aanschaffen, kunt zich bij één van de kernteamleiders van uw kinderen 
melden. Via hen kan een regeling op maat worden afgesproken. 
 
U kunt op de webshop van de leverancier de door u gekozen optie aangeven. De webshop wordt zo 
snel mogelijk geopend en is bereikbaar via https://hetassink.studywise.nl 
 
Vragen 
Bij vragen over het bestellen via de webshop kunt u contact opnemen met de klantenservice van 
Switch, telefonisch te bereiken via 088-8282040. Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt 
u contact opnemen met de kernteamleider van uw zoon/dochter. Er kunnen afspraken op maat 
gemaakt worden. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de schoolleiding, 
 
 
I.T.M. Hegeman 
onderwijsdirecteur 
 

https://hetassink.studywise.nl/

