17 februari 2022

Laptops
De afgelopen jaren is het administratieve en vooral het educatieve gebruik van ICT op het
Rembrandt College sterk gegroeid. Leerlingen grijpen in de lessen steeds vaker naar de
beschikbare laptops in de laptopkarren. In steeds meer vakken worden digitale leermiddelen
(apps en licenties) ingezet en wordt er in toenemende mate digitaal getoetst. De
coronapandemie heeft die ontwikkelingen alleen maar versterkt.
In het ICT beleidsplan dat vorig jaar is opgesteld worden maatregelen genoemd die richting
en fasering aan deze groei moeten geven. Zo is het aantal laptops en desktops uitgebreid en
is en wordt verouderde apparatuur vervangen. De ICT infrastructuur is aangepast om
veelvuldig en gelijktijdig gebruik van laptops in de lessen mogelijk te maken.
Er is nu een moment gekomen dat het zinvol en zelfs noodzakelijk is dat leerlingen tijdens de
lessen over een eigen laptop beschikken. Maar ook buiten de lessen – thuis - is het voor
leerlingen inmiddels een must om een eigen apparaat te hebben waarmee ze bijvoorbeeld
digitaal oefeningen kunnen maken, opdrachten in kunnen leveren of informatie kunnen
opzoeken. Leerlingen hebben met hun eigen laptop hun eigen digitale leeromgeving, waarbij
ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor zowel de hardware als de wijze waarop zijn hun
leermateriaal opslaan en/of verwerken.
Het Rembrandt College heeft een contract afgesloten met the Rent Company, een
organisatie die voor veel scholen de levering van laptops via een lease- of koopconstructie
aan de ouders/verzorgers van leerlingen verzorgt en ook andere diensten verleent
(verzekering, ondersteuning). Op de open avond, vrijdag 18 februari a.s., starten we met het
informeren van de ouders/verzorgers van de toekomstige brugklassers. U, als
ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen, krijgt binnenkort nadere informatie over
welke mogelijkheden er zijn, wat de kosten zijn etc.
Het Rembrandt College adviseert u sterk om gebruik te maken van laptops die u kunt leasen
of kopen via the Rent Company. Als u daartoe niet financieel in staat bent, biedt de
gemeente Veenendaal hulp https://www.veenendaalpas.nl/informatie. In andere
gemeenten (o.a. Renswoude en Rhenen) zijn er soortgelijke faciliteiten. Ook kan het

Rembrandt College een alternatieve regeling aanbieden. Het mag immers niet zo zijn dat
leerlingen in de problemen komen als ze niet een eigen apparaat kunnen aanschaffen.
De gemiddelde afschrijvingstermijn voor een laptop is ongeveer drie jaar. Voor de pre- en
eindexamenleerlingen is het dan niet voordelig om een eigen apparaat te hebben voor de
tijd die ze nog op het Rembrandt College doorbrengen. Voor hen blijven de laptops van
school (ongeveer zo’n 300 stuks) komend jaar en het jaar daarna beschikbaar. Zie
onderstaand schema.
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