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Bring Your Own Device (BYOD)                                                                                                               
 
Duiven,  juli 2022 
 
Geachte ouders / verzorgers,   
 
Op het Candea College werken leerlingen met het principe van Bring Your Own Device: leerlingen brengen hun 
eigen laptop mee naar school. Nu onze maatschappij in hoog tempo verandert en veel content van uitgeverijen 
digitaal aangeboden wordt, is het gebruik van een laptop voor de leerling erg belangrijk geworden om onderwijs 
te kunnen volgen. Andere vormen van samenwerking en communicatie worden gebruikt en we vergaren onze 
informatie voor een groot deel op het internet. De toekomst zal voor iedereen meer technologisch ingericht zijn. 
Als scholengemeenschap hebben we een belangrijke taak om de leerlingen daar op voor te bereiden.   
Met BYOD-onderwijs hebben leerlingen altijd en overal de beschikking over (aanvullend) digitaal leermateriaal en 
kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. De lesstof wordt op deze wijze uitgebreid met visuele 
(animaties, filmclips) en auditieve onderdelen (geluidsbestanden) en er kan meer interactie tussen leerlingen 
onderling en tussen leerlingen en docenten plaatsvinden. Hiermee kunnen we maatwerk bieden in diverse 
werkvormen en opdrachten. Ook leren leerlingen om samen aan projecten te werken, taken goed te plannen en 
uit te voeren. ICT ondersteunt hen in dit deels digitale leerproces. De ene docent zal meer gebruik maken van 
laptops dan de andere docent, dit kan natuurlijk alleen wanneer leerlingen ook daadwerkelijk een laptop bij zich 
hebben. Gezien de aard van licenties en het gebruik van Office 365 applicaties, is een laptop met een Windows 
besturingssysteem een vereiste om goed aan de lessen deel te kunnen nemen.  
 
Wat houdt BYOD in? 
Uw zoon / dochter neemt een laptop mee naar school 
Docenten blijven boeken naast computers gebruiken. De laptop ondersteunt het leerproces en wordt in 
samenhang met leerdoelstellingen ingezet.  
Voor steeds meer vakken kan het voorkomen dat enkel een digitale methode gebruikt wordt.  
Belangrijk is dat de accu voor de start van de lesdag opgeladen is.  
U bent de eigenaar van de laptop en daarmee aansprakelijk voor mogelijke schade. De school is niet verzekerd 
voor schade of diefstal en wij adviseren het afsluiten van een verzekering.  
Eisen aan de laptop: zie bijlage 
 
Voor eventuele vragen m.b.t. financiële ondersteuning kunt u terecht bij Stichting Leergeld de Liemers 
(info@leergelddeliemers.nl). Tevens biedt de gemeente Duiven een aantal regelingen aan voor kinderen, waarbij 
wel voorwaarden gesteld worden aan het inkomen van de ouders. Er is in deze regeling voorzien in de aanschaf 
van een computer. Het Loket WWZ is bereikbaar via loketwwz@duiven.nl of Sociaal loket | Gemeente Duiven  
of tijdens werktijden telefonisch op nummer 0900 279 111. 
Het Candea College onderzoekt graag met u de mogelijkheden tot ondersteuning in het geval bijzondere 
omstandigheden de aanschaf van een laptop in de weg staan. Tevens heeft de school altijd een aantal laptops 
beschikbaar, daar waar de leerling door omstandigheden geen laptop mee naar school kan nemen.   
Het meenemen van een laptop maakt het leren met ondersteuning van ICT op elk moment van de lesdag 
mogelijk. Wij wensen al onze leerlingen veel succes met ICT in het nieuwe schooljaar!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Managementteam 
Candea College 
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