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Beste ouder

Het provinciaal onderwijs biedt kwalitatief hoogstaand technisch en beroepsonderwijs met 
opleidingen die nauw aansluiten bij de industrie en de bedrijfswereld. In een hoog- 
technologische samenleving als de onze vereist dit ook de nodige digitale kennis en  
vaardigheden. Investeren in innovatief didactisch materiaal om ICT-integratie te faciliteren, 
behoorde al tot de speerpunten van het beleid van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen 
(APB POA). De coronacrisis bracht digitale toepassingen in het onderwijs in een stroom- 
versnelling en stelde ook bepaalde uitdagingen op scherp. Deze visie wil een houvast bieden 
om digitaal leren duurzaam te verankeren in ons onderwijs en zo de slaagkansen en  
toekomstkansen van alle leerlingen en cursisten verhogen. 

De aangescherpte focus op digitaal leren sluit enerzijds aan bij de ambities en visie van de 
Vlaamse overheid om in het onderwijs een digitale sprong voorwaarts te maken. Anderzijds 
biedt het ook kansen om enkele SDG’s (Sustainable Development Goals) te realiseren, de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN waar de Provincie Antwerpen mee haar 
schouders onder zet. Digitale geletterdheid is ook een belangrijk onderdeel van de  
zogenaamde 21st century skills, een verzamelterm voor een aantal algemene competenties 
die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. 

Niet de technologie, maar de lerende en zijn/haar leerproces staat centraal. De visie op 
digitaal leren wil een houvast bieden en richtinggevend zijn bij het maken van doordachte 
keuzes. 

Dit gedragen kader moet helpen het onderwijsleerproces te versterken en zo de ambitie van 
het Provinciaal Onderwijs Antwerpen waar te maken om iedereen een kwaliteitsvol  
leertraject te bieden.

Een visie met 4 pijlers

1. Gelijke kansen voor elke lerende
2. Unieke leertrajecten zorgen voor onderwijs op maat
3. Maximale slaagkansen en voorbereiding op volwaardige participatie aan de  
 maatschappij
4. Iedereen mee

Concreet houdt het in dat in 2022-2023 onze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar  
een laptop in bruikleen zullen krijgen van de school. 

1. VISIE
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2. HET TOESTEL

We kiezen voor een ‘business’-laptop die met de juiste specifica-
ties perfect aansluit bij onze lessen. De laptop is ontworpen voor 
dagelijks intensief gebruik en verplaatsingen. De behuizing en ste-
vige scharnieren van de laptop zijn van een betere kwaliteit dan 
het gemiddelde consumentenproduct, want de laptop zal natuur-
lijk vaak geopend en gesloten worden. 

De laptop is klein en licht genoeg om gemakkelijk mee te nemen, 
toch is er een voldoende groot scherm om op een aangename 
manier aan opdrachten te werken. 

Met een volledig opgeladen batterij kan je minstens een schooldag 
aan de slag. 
Om schade aan je laptop te beperken wordt een hoogwaardige 
hoes meegeleverd. 

Merk: Dell
Type toestel: 3420

Een uniform toestel
De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlin-
gen. Om die reden staan we  
leerlingen niet toe een ‘consumer’-laptop van thuis te gebruiken. 
Deze keuze komt voort uit enkele bedenkingen.

 @ Tijdens een defect van de eigen laptop
krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel 
in bruikleen zodat hij of zij verder kan met een 
vertrouwd toestel.

 @ We geven een robuust business-toestel
voor intensieve verplaatsingen door actieve  
jongeren om schadegevallen te beperken.  
Een consumer-versie is hier niet voor geschikt.

 @ Bij een panne kan er gewerkt worden 
met een ander vertrouwd reservetoestel,  
dit garandeert een continu lesverloop.

 @ Leerlingen en leerkrachten kennen
elkaars toestel en helpen elkaar.

 @ Een servicepakket voor zowel software
als hardware (onderhoud, herstelling,…)
is inbegrepen. 

 @ Identieke installatie geoptimaliseerd 
voor het toestel (= snelle herinstallatie), de
software is zo ook steeds up-to-date.

 @ Geen afgunst tussen leerlingen, gelijke
onderwijskansen.

 @ Opdrachten kan de leerling ter plekke
maken en bewaren in de ‘cloud’.

 @ Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid
hun zoon of dochter te helpen bij een defect 
aan een eigen toestel. Daarom neemt de school 
deze bekommernis volledig over door gestan-
daardiseerd te werken met alle leerlingen.



Laptops pagina 5

3. GEBRUIKSFORMULE

De laptops werden aangekocht door de school en blijven dus eigendom van de school. We vragen 
hierbij aan de leerlingen van het 3de leerjaar een gebruiksvergoeding van 5€ per maand en een 
verplichte verzekering van 12€ per jaar. Deze bedragen zijn al opgenomen in onze maximumfactuur 
(zie de bijlagen aan het schoolreglement).  

Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar is het gratis. 

Wel vragen we aan elke leerling een waarborg van 75€. Dit bedrag wordt verrekend via een aparte 
schoolrekening. Deze wordt terugbetaald als het toestel terug wordt ingeleverd. 

Daarnaast vragen wij u als school om als ouder/voogd de bruikleenovereenkomst te  
ondertekenen en aan de school terug te bezorgen. De bruikleenovereenkomst krijgt uw zoon of 
dochter mee met de start van het schooljaar.

In deze bruikleenovereenkomst staan volgende gebruiksvoorwaarden:
• De bruikleengever verstrekt aan de bruikleennemer een toestel van het merk Dell met 

draagtas, ten behoeve van de uitoefening van schoolgebonden werkzaamheden.
• Het toestel is eigendom van de bruikleengever en is in bruikleen gegeven aan de  

bruikleennemer.
• De gebruikskost en verzekering zijn opgenomen als onderdeel van de maximumfactuur. 
• De bruikleennemer betaalt een waarborg van €75 aan de bruikleengever, via aparte  

facturatie.

Aard en uitvoering

Het type apparatuur wordt door de bruikleengever bepaald en aangeschaft.  
Aan de bruikleennemer is de volgende apparatuur in gebruik gegeven:

Merk: Dell 
Type: 3420
Toebehoren: draagtas 
Toebehoren: originele lader HA65NS5-00 + stroomkabel
Aanschafwaarde: +/- €820 (incl. BTW en servicepakket)
Aanvangsdatum bruikleen: 09/2022 

Bruikleen
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• Bruikleennemer verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet 
aan derden ter beschikking stellen, verpanden noch op enige andere wijze vervreemden. 

• De apparatuur is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen of door 
derden worden gebruikt. 

• Bruikleennemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van 
de apparatuur. 

• Het is bruikleennemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn 
met het schoolreglement of het imago van bruikleengever kunnen schaden. 

• Het is bruikleennemer niet toegestaan zelf software aan te brengen. 

• Er wordt enkel een schoolaccount op het toestel gebruikt.

Rechten en plichten

De leerling dient de apparatuur bij beëindiging van het schoolverband (uitschrijving of verlaten van 
de school) of op het einde van het schooljaar in goede staat en met alle meegeleverd toebehoren 
terug te bezorgen. 

Bij verzuim hiertoe verbindt bruikleennemer zich tot betaling van de vervangingswaarde van de  
apparatuur aan bruikleengever.

Termijn

• Bruikleennemer is gehouden de verzekeringsbepalingen ten aanzien van diefstal en  
beschadiging na te komen. 

• Bruikleennemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, 
diefstal of verlies van de apparatuur.

• In geval van schade of diefstal van de apparatuur is bruikleennemer verplicht dit zo spoedig 
mogelijk, uiterlijk de volgende schooldag, bij bruikleengever (Bureau coördinatoren)  
te melden.

• Bij verlies of diefstal moet dit worden aangegeven bij de politie. Een kopie van deze  
aangifte dient te worden ingeleverd op het leerlingensecretariaat van de school.

• Bruikleennemer is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur ontstaan of diefstal. 

   
 
 
 
 
  verzekering tegen diefstal geldt enkel bij bewijs van inbraak of onder bedreiging 
  verzekering tegen diefstal geldt NIET bij verlies 
  vergeten aan de bushalte? daarvoor ben je NIET verzekerd

Diefstal en beschadiging
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4. DAGELIJKS GEBRUIK

Bruikleennemer dient de gedragscode voor het gebruik van de IT-infrastructuur te volgen  
(zie schoolreglement punt 4.1.2 en 4.1.3).

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over hoe je moet werken met de laptop. 
Heb je op een bepaald ogenblik toch nog twijfels of is er iets waarover je vragen hebt, dan kan je 
steeds terecht bij de leerkrachten of de personen van het laptopteam.

Je laadt je batterij elke avond thuis op zodat je de lesdag met een volledig opgeladen batterij kan
starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! 

Je brengt je laptop steeds mee naar school voor de theorielessen. Voor praktijklessen als de leraar 
het expliciet vraagt. Je leent de laptop nooit uit.

Je zorgt zelf voor oortjes of een koptelefoon om te gebruiken met je laptop. Je brengt de oortjes 
ook mee naar de theorielessen. 

Bij verplaatsing volg je steeds de instructies van je leerkracht. Je laat in ieder geval je laptop  
nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en kleine speeltijden/pauzes maak je op de 
speelplaats geen gebruik van je laptop. Je zorgt er met andere woorden voor dat hij op die  
ogenblikken veilig opgeborgen zit in je locker of in je boekentas.

De stickers op de laptops worden niet verwijderd of beschadigd. Er worden ook géén extra stickers 
op de laptops gekleefd. Elke andere vorm van decoratie is niet toegestaan.

De leerkracht bepaalt tijdens de les wanneer en voor hoelang de laptop gebruikt kan worden 
Niet in elke les zal de laptop aan bod komen, de laptop is een lesmiddel geen doel op zichzelf.

De laptop zal de leer- en werkboeken niet vervangen. Elke vakleerkracht zal individueel voor het vak 
bekijken of boeken kunnen worden geschrapt of kunnen worden vervangen door een digitaal  
alternatief. 

‘s Avonds neemt elke leerling de laptop weer mee naar huis. Laptops mogen niet “overnachten” op 
school.

Tijdens inhaallessen, studie en/of de middagstudie mag de laptop enkel gebruikt worden voor 
schoolse taken. 

De school monitort haar netwerk permanent. Buitensporig gedrag op het netwerk zal worden  
opgespoord en bewust misbruik kan gerechtelijk worden vervolgd. 

Voor situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de Belgische  
wetgeving op school. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op het auteursrecht (kopiëren 
en downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle andere vormen 
van computermisbruik. 

https://www.piva.be/praktisch/schoolreglement.html
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5. V RAGEN?

Wij hebben deze informatiebrochure met uiterste zorg samengesteld. Heb je nog vragen of zijn er 
onduidelijkheden? Richt je via Smartschool tot volgende personen:

• Over de laptop: Helpdesk laptop op Smartschool 
• Over de lessen: naar de betrokken leraar

Hoe aanloggen?

Van de school zal je een account en een bijpassend wachtwoord krijgen.
Je account zal volgende structuur hebben (op je laptop, Smartschool en PC van de school):

Account: voornaam.achternaam@leerling-piva.be
Wachtwoord: ***********

Bijvoorbeeld Arne Van De Wiel
Account: arne.vandewiel@leerling-piva.be

1Bb mocht de nieuwe laptops als eerste uittesten.


