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De meest gestelde vragen over Bring Your Own Device (BYOD) 

In dit document kun je antwoorden vinden. We schrijven over uiteenlopende zaken rondom BYOD op het Staring College. Dit document is 

tot stand gekomen door de vragen die er zijn van ouders/verzorgers, leerlingen als ook medewerkers van het Staring College. Op deze 

manier leren we van elkaar. Zit de vraag er niet bij of past het antwoord niet dan horen wij dit graag.  

• Ouders/verzorgers/leerlingen kunnen contact opnemen met de mentor.  

• Medewerkers kunnen contact opnemen met het BYOD team.  

 

[Dit is een werkdocument en wordt met regelmaat geactualiseerd.] 

Moet ik zelf een office-pakket aanschaffen? 

Nee, dat hoeft niet. Het Staring College voorziet in dit pakket. Leerlingen kunnen via de site van Office 365 (office.com) zelf een gratis 

pakket installeren; hierin zit onder andere Word en Excel, maar ook Outlook/Sharepoint etc. 

1. ga naar de site van Office 365: office.com; 

2. kies rechts boven ‘aanmelden’;  

3. meld aan met je school e-mailadres: alleen leerlingen kunnen dit met hun eigen school; e-mailadres doen ➔ 

leerlingnummer@staring.nl; 4. gebruik het wachtwoord waarmee je op school op een pc of bijv. in Teams inlogt;  

4. rechts verschijnt: office installeren (een button) ➔ klik daarop;  

5. installeer het officepakket volgens aanwijzingen;  

6. er zijn inmiddels steeds meer leerlingen die dit ook hebben gedaan. Vraag hen om hulp als je vastloopt.  

 

Voldoet de school aan de wet?  

Er zijn aan de vraag om het mogelijk te maken dat leerlingen een device meenemen naar school, enkele wettelijke randvoorwaarden. De 

belangrijkste is dat de toegang tot het onderwijs altijd gegarandeerd moet zijn. Een tweede randvoorwaarde is dat de school dit de 

ouders vraagt op vrijwillige basis. En het moet door de MR zijn goedgekeurd (de Ouderraad heeft in deze geen formele positie).  

Wij voldoen aan al deze voorwaarden. Wij vragen u als ouder om op vrijwillige basis te voorzien in een device dat de leerling mee kan 

nemen. De docent mag van een leerling vragen om met een device te werken tijdens de les; hij/zij mag niet de aanschaf verplichten. 

Indien een leerling niet kan beschikken over een eigen device moet de school zorgen dat de leerling over een device kan beschikken door 

bruikleen mogelijk te maken. Dit is tevens de terugval optie voor ouders die de aanschaf van een device niet kunnen bekostigen. Zo 

zorgen wij dat de toegang tot het onderwijs gegarandeerd is. Ook tijdelijke bruikleen in de situatie dat een device kapot gegaan is of 

zoek geraakt, is geregeld.  

Waarom geen Chromebook?  

We adviseren momenteel GEEN chromebook aan te schaffen. Onze reden hiervoor is dat er een grote didactische onzekerheid is. We 

weten niet of de door het Staring College gebruikte lesmethodes werken op dat device. Van Windows/Apple/Android is wel algemeen 

aangenomen dat de gebruikte methodes werken.  
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Wat zijn de minimale eisen aan een device?  

Voor een Apple iPad:  

• Schermgrootte: minimaal 9,7 inch  

• Resolutie: minimaal full hd (1080 x 1920) 

• Geheugen: minimaal 32 GB  

• Accuduur: minimaal 5 uur  

 

Voor een tablet/(convertible) laptop:  

• Schermgrootte: minimaal 11 inch  

• Resolutie: minimaal full hd (1080 x 1920)  

• (Intern) geheugen: minimaal 4 GB  

• Opslagcapaciteit: minimaal 64 GB 

• Besturingssysteem: Windows 10, Android, Osx 

• Accuduur: minimaal 5 uur  

 

We adviseren om in alle gevallen een degelijke bescherming voor het apparaat aan te schaffen.  

Wat is BYOD?  

BYOD is het geven van de mogelijkheid om zelf een laptop of tablet mee te nemen. BYOD staat voor ‘Bring Your Own Device’ (BYOD). 

BYOD zal voor onze school betekenen dat leerlingen de keus krijgen om een eigen device mee te nemen.  

Waarom een eigen Device?  

• Eén van de mooie opbrengsten die we in het afgelopen jaar met elkaar bewerkstelligd hebben is het vergroten van de 

wendbaarheid van ons onderwijs. Door snel te kunnen overstappen op bijvoorbeeld online-lessen, is ons onderwijs minder 

kwetsbaar geworden voor eventuele toekomstige verstoringen. BYOD draagt bij aan deze wendbaarheid. 

 

• Er komen steeds meer digitale leermiddelen/lesmethoden op de markt. Deze ontwikkeling zal eerder toenemen dan afnemen. 

BYOD vergroot de toegankelijkheid en toepasbaarheid van deze leermiddelen voor de docent en de leerling.  

 

• Door het werken met een eigen device, leert de leerling (verantwoord) omgaan met technische middelen. Deze ICT-vaardigheid 

komt van pas in onder andere het vervolgonderwijs. 

 

• BYOD neemt de druk op de computerlokalen weg. Leerlingen zullen minder het lokaal uit hoeven voor een computeropdracht. 

Dat geeft rust in de domeinen.  

 

• De verbinding met het onderwijs wordt vergemakkelijkt: als je gedwongen thuiszit, bijvoorbeeld vanwege een blessure, dan 

hou je makkelijker contact met je mentor en docenten middels teams.  

 

• Er kan tijdsonafhankelijk aan het leren gewerkt worden, waarmee tussenuren tot het verleden behoren. 
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Aanbod en regelingen  

U koopt zelf een device. Kijk voor de juiste vereisten in de beschrijving op pagina 1 van deze brief. U koopt uw device bijvoorbeeld via 

Bol.com, Mediamarkt of Coolblue. Er zijn momenteel twee leveranciers waarmee de school afspraken heeft gemaakt:  

- Studywise: gespreid betalen is mogelijk via deze leverancier. 

- The Rent Company: huren is mogelijk via deze leverancier.  

De devices die deze leveranciers aanbieden voldoen aan de minimale eisen die de school heeft gesteld. Het voordeel van deze 

leveranciers is dat u in termijnen kunt betalen of kunt huren voor een vast maandbedrag. Meer informatie van deze leveranciers kunt u 

vinden op:  

- Studywise: https://www.studywise.nl  

- The Rent Company: https://rentcompany.nl/bestellen 

 

Is de 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. Daarom vragen wij u dat u op vrijwillige basis ons helpt om toekomstbestendig onderwijs voor uw 

kind(eren) mogelijk te maken. 

Heb ik altijd toegang tot onderwijs? 

De school garandeert 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.  

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. Dit loopt via de afdelingsleider van uw kind(eren). Deze afspraken kunnen gaan van bijzondere 

betalingsregelingen tot en met het kosteloos ter beschikking stellen van een bruikleen-device.  

Wat zijn de 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 leveranciers (Studywise & The Rent Company) 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. 

Ik heb meer dan één kind op het Staring  

Er is een aparte 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 Staring College hebt en u zou voor een derde kind een apparaat moeten aanschaffen, dan kunt u zich bij één van de 

afdelingsleiders van uw kinderen melden. Via hen kan een regeling op maat worden afgesproken. 

  

https://www.studywise.nl/
https://rentcompany.nl/bestellen
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Bij wie meld ik me als ik vragen heb over BYOD?  

De mentor van uw kind is het eerste aanspreekpunt op school. De mentor zal vervolgens kijken bij welke medewerker de vraag het beste 

past. Veelal zal er een doorverwijzing komen naar iemand van het ICT-team of een betreffende afdelingsleider. 

Kan de wifi dat wel aan? 

Zomer 2020 heeft het Staring College op alle drie locaties de wifi vernieuwd. De wifi is voldoende dekkend. Dit wordt gemonitord.  

Verzekeren? 

Het verzekeren van een device tegen alle risico’s van schade is verstandig. Het leren omgaan met devices en daarmee leerlingen 

voorbereiden op de toekomst stellen wij onszelf ten doel. Er zal extra aandacht zijn in (mentor)lessen wat betreft de omgang en veilig 

werken met devices. 

Moet het device altijd mee naar school? 

De leerling heeft zijn/haar device altijd mee naar school. Om twee redenen: steeds meer docenten zullen gebruik maken van dit device 

voor hun les. Om onduidelijkheid te voorkomen is de regel dat het device van de leerling altijd mee naar school gaat. In deze tijd (COVID-

19) kan een docent afwezig zijn op school, maar toch vanuit huis wel in staat zijn les te geven. De les gaat dan dus (online) door en 

daarvoor heeft de leerling zijn/haar device nodig. 
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