
	

	

Verslag	van	onderzoek	naar	aanschaf	tablet/iPad	of	laptop/computer	op	
scholen	voor	basis-	en	voortgezet	onderwijs	

22	augustus	2018	

	

In	de	periode	van	22	juni	tot	en	met	17	juli	2018	is	een	vragenlijst	uitgezet	onder	ouders	van	
kinderen	in	het	basisonderwijs	en	het	voortgezet	onderwijs.	270	ouders	van	kinderen	in	het	
basisonderwijs	hebben	de	vragenlijst	(geheel	of	gedeeltelijk)	ingevuld.	Dit	aantal	is	735	bij	ouders	van	
kinderen	in	het	voortgezet	onderwijs.			

De	meeste	vragen	in	de	enquête	zijn	beantwoord	door	41	ouders	van	kinderen	in	het	basisonderwijs	
en	608	ouders	van	kinderen	in	het	voortgezet	onderwijs.	Dit	betreft	vragen	aan	ouders	die	van	de	
school	van	hun	kind	een	iPad	of	computer	moesten	aanschaffen.	Gezien	het	lage	aantal	
respondenten	bij	ouders	van	kinderen	in	het	basisonderwijs,	zijn	voor	deze	groep	de	antwoorden	op	
deze	vragen	niet	geanalyseerd.	
	
Bij	de	gepresenteerde	analyses	is	nagegaan	of	er	wezenlijke	verschillen	in	beantwoording	op	vragen	
zijn	tussen	ouders	van	kinderen	in	klassen	1,	2,	3	en	4	en	ouders	van	kinderen	in	klassen	5,	6,	7	en	8	
van	het	basisonderwijs.	Tevens	is	onderzocht	of	er	significante	verschillen	zijn	tussen	ouders	van	
kinderen	in	klassen	1,	2	en	3	en	ouders	van	kinderen	in	klassen	4,	5	en	6	van	het	voortgezet	
onderwijs.	Verder	is	voor	het	voortgezet	onderwijs	nagegaan	of	er	substantiële	verschillen	in	
antwoorden	zijn	tussen	ouders	van	kinderen	van	het	vmbo	of	praktijkonderwijs	en	ouders	van	
havo/vwo	kinderen.		De	significantie	van	verschillen	is	getoetst	op	5%-niveau.		

	 	



	

	

Bij	zo’n	85	procent	van	de	ouders	van	PO-kinderen	speelde	de	aanschaf	of	gebruik	van	een	iPad	of	
computer	geen	rol	bij	de	schoolkeuze.	(n=270)	

Ouders	van	kinderen	in	groepen	1	t/m	4	hebben	wat	vaker	bewust	gekozen	voor	een	school	met	
aanschaf	van	iPad/computer	(10	procent)	dan	ouders	van	kinderen	in	groepen	5	t/m	8	(3	procent).	

Ouders	van	kinderen	in	de	groepen	5	t/m	8	zijn	er	vaker	later	achter	gekomen	dat	er	een	iPad	of	
computer	diende	te	worden	aangeschaft	(21	procent,	tegenover	8	procent	bij	de	groepen	1	t/m	4).	
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1.	Heeft	bij	de	schoolkeuze	voor	je	kind	de	aanschaf	of	gebruik	
van	een	iPad	of	computer	een	rol	gespeeld?	(PO)

Nee,	niet	naar	gekeken

Nee,	pas	later	achtergekomen

Ja,	bewust	gekozen	voor	school	die	iPad/computer	gebruikt

Ja,	bewust	niet	gekozen	voor	school	die	iPad/computer	gebruikt

Ja,	bewust	niet	hiervoor	gekozen	vanwege	hoge	kosten



	

	

Maar	een	op	de	zeven	ouders	van	VO-kinderen	heeft	bij	de	schoolkeuze	gekeken	naar	de	eis	van	
aanschaf	of	gebruik	van	een	iPad	of	computer.	(n=735)	

Ouders	van	kinderen	in	klassen	1	t/m	3	hebben	iets	vaker	bewust	gekozen	voor	een	school	die	een	
iPad/computer	gebruikt	dan	ouders	van	kinderen	in	klassen	4	t/m	6	(10	tegen	6	procent).	En	ouders	
van	kinderen	in	het	hogere	klassen	zijn	er	vaker	pas	later	achter	gekomen	dat	een	iPad	of	computer	
diende	te	worden	aangeschaft	(32	procent,	tegen	24	procent	bij	de	ouders	van	kinderen	in	lagere	
klassen).	
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1.	Heeft	bij	de	schoolkeuze	voor	je	kind	de	aanschaf	of	gebruik	
van	een	iPad	of	computer	een	rol	gespeeld?	(VO)

Nee,	niet	naar	gekeken

Nee,	pas	later	achtergekomen

Ja,	bewust	gekozen	voor	school	die	iPad/computer	gebruikt

Ja,	bewust	niet	gekozen	voor	school	die	iPad/computer	gebruikt

Ja,	bewust	niet	hiervoor	gekozen	vanwege	hoge	kosten



	

	

Slechts	een	op	de	zeven	ouders	van	PO-kinderen	moest	voor	de	school	een	iPad/tablet	of	computer	
aanschaffen.	Dit	betreft	meestal	een	iPad	of	tablet.	(n=270)	
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2.	Moet	je	voor	de	school	voor	je	kind(eren)	een	iPad	of	
computer	aanschaffen?	(PO)

Nee,	school	maakt	hier	geen	gebruik	van Nee,	we	krijgen	dit	van	de	school

Ja,	een	iPad	of	tablet Ja,	een	computer	of	laptop

Ja,	een	iPad/tablet	en	een	computer/laptop



	

	

Acht	van	de	tien	ouders	van	VO-kinderen	moesten	voor	de	school	een	iPad/tablet	en/of	een	
computer/laptop	aanschaffen.	Dit	betreft	in	gelijke	mate	een	iPad/tablet	en	een	computer	of	laptop.	
(n=735)	

Volgens	ouders	wordt	In	de	klassen	4	t/m	6	vaker	geen	gebruik	gemaakt	van	een	iPad	of	computer	
(15	procent)	dan	in	de	klassen	1	t/m	3	(9	procent).	Ouders	van	kinderen	in	klassen	1	t/m	3	geven	
vaker	aan	dat	alleen	een	iPad	of	tablet	wordt	gebruikt	(42	procent)	dan	ouders	van	kinderen	in	
klassen	4	t/m	6	(32	procent).	

Ouders	van	havo/vwo	kinderen	geven	vaker	aan	dat	alleen	een	computer/laptop	moet	worden	
aangeschaft	(42	procent)	dan	ouders	van	kinderen	op	het	vmbo/praktijkonderwijs	(30	procent).	
Daarentegen	geven	ouders	van	vmbo/praktische	leerlingen	vaker	aan	dat	alleen	een	iPad/tablet	
moet	worden	gekocht	(46	procent)	dan	ouders	van	havo/vwo	kinderen	(35	procent).		
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2.	Moet	je	van	de	school	voor	je	kind(eren)	een	iPad	of	
computer	aanschaffen?	(VO)

Nee,	school	maakt	hier	geen	gebruik	van Nee,	we	krijgen	dit	van	de	school

Ja,	een	iPad	of	tablet Ja,	een	computer	of	laptop

Ja,	een	iPad/tablet	en	een	computer/laptop



	

	

Aan	ouders	met	meerdere	kinderen	(op	het	VO)	is	gevraagd	voor	hoeveel	kinderen	ze	een	iPad	of	
computer	moeten	aanschaffen.	Ruim	vier	van	de	tien	ouders	moesten	dit	voor	meerdere	kinderen	
doen.	(n=555)	
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4.	Voor	hoeveel	van	je	kinderen	moet	je	een	iPad	of	computer	
aanschaffen	voor	school?	(VO:	ouders	met	meerdere	

kinderen)

1	kind 2	kinderen 3	kinderen 4	kinderen



	

	

Maar	een	op	de	zeven	ouders	van	PO-kinderen	moest	voor	het	gebruik	van	een	iPad	of	computer	een	
overeenkomst	tekenen.	(n=130)	

<vreemd	dat	slechts	55	ouders	van	VO-kinderen	deze	vraag	hebben	ingevuld>	
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5.	Heb	je	voor	het	gebruik	van	de	iPad	of	computer	van	een	
school	een	overeenkomst	moeten	tekenen?	(PO)

ja nee anders,	namelijk



	

	

Bij	VO-kinderen	ligt	de	modale	aanschafprijs	van	een	iPad	of	computer	tussen	de	250	en	550	euro.	
Een	kwart	van	de	ouders	moest	meer	dan	550	euro	betalen,	een	op	de	tien	zelfs	meer	dan	700	euro.	
(n=608)	

Ouders	van	havo/vwo	kinderen	rapporteren	wat	vaker	dat	de	prijs	van	een	iPad	of	computer	
minstens	550	euro	is	(25	procent)	dan	ouders	van	kinderen	van	het	vmbo/praktijkonderwijs	(20	
procent).		
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7.	Wat	is	de	aanschafprijs	van	de	iPad	of	computer?	(VO)

tot	€250 tussen	€251	en	€400 tussen	€401	en	€550 tussen	€551	en	€700 meer	dan	€701



	

	

Bij	VO-kinderen	ligt	de	modale	aanschafprijs	van	een	computer/laptop	tussen	de	250	en	550	euro.	
Ruim	een	derde	van	de	ouders	moest	meer	dan	550	euro	betalen,	15	procent	zelfs	meer	dan	700	
euro.	(n=284)	
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7a.	Aanschafprijs	van	de	computer/laptop	(VO)

tot	€250 tussen	€251	en	€400 tussen	€401	en	€550 tussen	€551	en	€700 meer	dan	€701



	

	

Bij	VO-kinderen	ligt	de	modale	aanschafprijs	van	een	iPad/tablet	tussen	de	250	en	400	euro.	Een	op	
de	acht	ouders	moest	meer	dan	550	euro	betalen,	3	procent	meer	dan	700	euro.	(n=282)	
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7b.	Aanschafprijs	van	de	iPad/tablet	(VO)

tot	€250 tussen	€251	en	€400 tussen	€401	en	€550 tussen	€551	en	€700 meer	dan	€701



	

	

De	helft	van	de	ouders	van	VO-kinderen	vindt	de	kosten	van	de	iPad	of	computer	te	hoog.	(n=608)	

Ouders	van	kinderen	van	het	vmbo/praktijk	onderwijs	vinden	vaker	dat	de	kosten	te	hoog	zijn	(55	
procent)	dan	ouders	van	havo/vwo	kinderen	(45	procent).		
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9.	Wat	vind	je	van	de	hoogte	van	de	kosten	van	de	iPad	of	
computer?	(VO)

laag prima een	beetje	te	hoog te	hoog



	

	

Iets	minder	dan	de	helft	van	de	ouders	van	VO-kinderen	heeft	zelf	invloed	op	de	keuze	van	de	aan	te	
schaffen	iPad	of	computer.	Bij	zes	van	de	tien	ouders	van	deze	groep	is	de	keuze	wel	gebonden	aan	
door	de	school	gestelde	technische	eisen.	(n=608)	
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10.	Mag	je	zelf	kiezen	welke	iPad	of	computer	je	aanschaft	
voor	je	kind?	(VO)

ja,	welk	merk	of	model	maakt	niet	uit

nee,	school	geeft	aan	welk	merk	en	model

deels,	we	mogen	zelf	kiezen,	school	stelt	wel	technische	eisen



	

	

Vier	van	de	tien	ouders	van	VO-kinderen	geven	aan	dat	de	school	de	aanschaf	van	een	goedkoper	of	
ander	model	iPad	of	computer	toestaat	(n=553).		
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11.	Staat	de	school	de	aanschaf	van	een	goedkoper	of	ander	
model	iPad	of	computer	toe?	(VO)

ja nee



	

	

Zeven	van	de	tien	ouders	van	VO-kinderen	zijn	vrij	in	de	manier	waarop	ze	de	iPad	of	computer	
aanschaffen.	(n=608)	
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12.	Mag	je	kiezen	hoe	je	de	iPad	of	computer	aanschaft?	(VO)

ja,	we	schaffen	deze	zelf	aan

nee,	gaat	via	de	school	of	een	door	de	school	aangegeven	bedrijf

de	school	wil	graag	aanschaffen	via	school(leverancier),	maar	mag	ook	zelf

anders,	nl



	

	

Zeven	van	de	tien	ouders	van	VO-kinderen	geven	aan	dat	er	extra	kosten	zijn	bij	het	gebruik	van	een	
iPad	of	computer.	(n=572)	

Ouders	van	kinderen	in	groepen	4	t/m	6	geven	vaker	aan	dat	er	extra	kosten	zijn	(83	procent)	dan	
ouders	van	kinderen	in	groepen	1	t/m	3	(70	procent).		

	 	

29

71

13.	Zijn	er	nog	kosten	voor	het	gebruik	van	de	iPad	of	
computer?	(VO)

nee ja



	

	

Ouders	van	VO-kinderen	die	extra	kosten	hebben	bij	het	gebruik	van	iPad	of	laptop,	noemen	het	
vaakst	de	kosten	voor	een	beschermhoes	en	de	verzekering	voor	beschadiging	of	verlies	(zeven	van	
de	tien	ouders).	(n=408)	
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14.	Waarvoor	zijn	deze	kosten?	(VO)



	

	

Vier	van	de	tien	ouders	van	VO-kinderen	betalen	de	iPad	of	computer	zelf.	Een	op	de	drie	doet	dit	via	
het	bedrijf	waar	ze	dit	hebben	aangeschaft.	Een	op	de	zeven	krijgt	een	factuur	van	de	school.	(n=608)	
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16.	Hoe	betaal	je	voor	de	iPad	of	computer?

via	de	ouderbijdrage we	krijgen	een	factuur	van	de	school

via	het	bedrijf	waar	we	dit	hebben	aangeschaft via	de	bestelling	van	schoolboeken

dit	betalen	we	zelf anders,	nl.



	

	

Maar	een	op	de	vijf	ouders	van	VO-kinderen	geeft	aan	dat	de	school	een	alternatief	biedt	als	hij	of	zij	
zelf	geen	iPad/computer	aanschaft.	Een	op	de	drie	ouders	weet	dit	niet.	(n=608)	

Ouders	van	kinderen	in	groepen	4	t/m	6	geven	vaker	aan	dat	de	school	een	alternatief	biedt	dan	
ouders	van	kinderen	in	groepen	1	t/m	3	(60	tegen	47	procent).		
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17.	Biedt	de	school	een	alternatief	als	je	de	iPad	of	computer	
niet	aanschaft	en	je	kind	deze	niet	heeft?	(VO)

ja nee weet	ik	niet



	

	

Een	op	de	vijf	ouders	van	VO-kinderen	geeft	aan	veel	moeite	te	hebben	met	het	betalen	van	de	
kosten	voor	de	iPad	of	computer.	(n=608)	9%	kan	het	niet	betalen.	

Ouders	van	kinderen	van	het	VMBO/praktijkonderwijs	geven	vaker	aan	veel	moeite	te	hebben	met	
het	betalen	van	de	kosten	dan	ouders	van	havo/vwo	kinderen	(28	tegen	15	procent).		
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18.	Heb	je	moeite	met	het	betalen	van	de	kosten	voor	de	iPad	
of	computer?	(VO)

geen	enkele	moeite een	beetje	moeite veel	moeite ik	kan	het	niet	betalen



	

	

Iets	minder	dan	de	helft	van	de	ouders	van	VO-kinderen	geeft	aan	dat	de	school	voor	de	aanschaf	
van	een	iPad	of	computer	een	betalingsregeling	kan	aanbieden.	(n=608)	
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19.	Biedt	de	school	een	mogelijkheid	voor	een	
betalingsregeling	aan?	(VO)

ja nee weet	ik	niet	



	

	

Van	de	ouders	van	VO-kinderen	die	voor	de	aanschaf	van	een	iPad	of	computer	gebruik	maken	van	
een	betalingsregeling	geeft	een	kwart	aan	dat	door	deze	regeling	de	aanschaf	duurder	uitpakt.	
(n=282)	
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20.	Pakt	de	aanschaf	van	de	iPad	of	computer	duurder	uit	door	
de	betalingsregeling?	(VO)	

ja nee weet	ik	niet



	

	

De	helft	van	de	ouders	van	VO-kinderen	kan	geheel	bevestigen	dat	zij	zich	door	de	school	onder	druk	
gezet	voelt	om	een	iPad	of	computer	aan	te	schaffen.	(n=608)		
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21.	Voel	je	je	door	de	school	onder	druk	gezet	om	een	iPad	of	
computer	aan	te	schaffen?	(VO)

ja een	beetje nee



	

	

Zo’n	85	procent	van	de	ouders	van	PO-kinderen	is	het	eens	met	de	stelling	dat	de	school	van	hun	
kinderen	zelf	dient	te	zorgen	voor	de	aanschaf	van	een	iPad	of	computer.	Maar	een	op	de	tien	
ouders	vindt	dat	ouders	zelf	de	aanschaf	van	een	iPad	of	computer	prima	kunnen	betalen.	(n=270)	

Ouders	van	kinderen	in	groepen	5	t/m	8	zijn	het	er	vaker	helemaal	mee	eens	dat	de	school	zelf	zou	
moeten	zorgen	voor	een	iPad	of	computer	dan	ouders	van	kinderen	in	groepen	1	t/m	4	(69	procent	
tegen	54	procent).		
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23.3	Ouders	kunnen	prima	zelf	de	iPad	of	computer	
betalen.

23.1	Leerlingen	komen	in	een	uitzonderingspositie	als	ze	
geen	eigen	iPad	of	computer	hebben	en	de	meeste	

leerlingen	wel.

23.2	Als	een	iPad	of	computer	nodig	is	voor	school,	moet	
de	school	zorgen	voor	de	apparatuur.

23.	Stellingen	over	iPad	en	computer	(PO).



	

	

Acht	van	de	tien	ouders	van	VO-kinderen	zijn	het	eens	met	de	stelling	dat	de	school	van	hun	
kinderen	zelf	dient	te	zorgen	voor	de	aanschaf	van	een	iPad	of	computer.	Maar	een	op	de	acht	
ouders	vindt	dat	ouders	zelf	de	aanschaf	van	een	iPad	of	computer	kunnen	betalen.	(n=735)	

Ouders	van	havo/vwo	kinderen	zijn	het	wat	vaker	oneens	met	de	stelling	dat	de	school	zelf	voor	een	
iPad	of	computer	moet	zorgen	(12	procent)	dan	ouders	van	kinderen	van	het	vmbo/praktijkonderwijs	
(7	procent).		

Ouders	van	kinderen	van	het	vmbo/praktijkonderwijs	zijn	het	vaker	oneens	met	de	stelling	dat	
ouders	prima	zelf	de	iPad	of	computer	kunnen	betalen	dan	ouders	van	havo/vwo	kinderen	(75	tegen	
64	procent).		

	

	 	

13

82

86

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

23.3	Ouders	kunnen	prima	zelf	de	iPad	of	computer	
betalen.

23.2	Als	een	iPad	of	computer	nodig	is	voor	school,	moet	
de	school	zorgen	voor	de	apparatuur.

23.1	Leerlingen	komen	in	een	uitzonderingspositie	als	ze	
geen	eigen	iPad	of	computer	hebben	en	de	meeste	

leerlingen	wel.

23.	Stellingen	over	iPad	en	computer	(VO).



	

Antwoorden op open vraag 10. (open_eigen_aanschaf_4) 
 
'De school adviseert het 

collectief te doen i.v.m. 

service mogelijkheid, 

verzekering en prijs. Echter 

zijn we zeker niet verplicht. 

Als je al een laptop thuis 

hebt, mocht je die ook 

gebruiken.' 

'De school biedt de 

mogelijkheid met korting te 

kopen. Maar is niet verplicht' 

'De school heeft een mooie 

aanbieding geregeld maar je 

mag ook zelf iets anders 

kiezen' 

'De school levert ze en 

ouders betalen een bedrag 

per jaar' 

'Er is via een leverancier een 

specifieke webshop voor de 

school gemaakt, waar je 

bovendien 6% korting krijgt, 

maar het staat je vrij om de 

iPad elders zelf aan te 

schaffen' 

'geen idee' 

'Het kan met korting via 

leverancier van school maar 

kan ook zelf' 

'Het kan via de school, maar 

kan ook ergens anders. Via 

school is er een behoorlijke 

korting t.o.v. de normale 

winkelprijs.' 

'Het mag via een 

aangewezen leverancier via 

school, dan betalen zij 1/3 

deel mee. Via andere 

leverancier alles eigen 

kosten' 



	

'ik denk wel dat dat mocht 

maar via school was 

goedkoper' 

'Ja maar je kunt ook op 

school een lenen als je er 

geen kunt betalen iPad blijft 

dan wel op school.' 

'Ja, maar wij doen het via 

school' 

'Je mag hem zelf 

aanschaffen en dat kan 

eventueel met een bedrijf 

waar de school afspraken 

mee heeft gemaakt over de 

prijs.' 

'Kan kiezen,zelf aanschaffen 

op via school.' 

'Kan via school, maar kan 

ook zelf. School biedt 

verzekering aan' 

'Kan zelf óf via 

betalingsregeling van school' 

'Korting via de school' 

'Mag je zelf kiezen maar 

school heeft een site waar je 

met korting kunt kopen' 

'Niemand heeft gezegd dat 

het moet, het is gewoon 

noodzakelijk' 

'NULL' 

'Of zelf aanschaffen, of 

huurkoop via school, of 

tijdens schooltijd een leen 

iPad gebruiken' 

'School heeft ze 

aangeschaft' 

'verplicht zelf aanschaffen' 

'Via de school krijg je 100 

euro korting' 

'Via ex' 



	

'Via school. Wij huren hem 

voor 3jr. Daarna is die oud 

en kan je hem overkopen.' 

'Weet ik niet meer' 

'Weet ik niet. Maar het 

onderhoud e.d. wordt ook 

geregeld door school' 

'Wordt door school 

aangeschaft en daar 

moesten wij het kopen' 

'Ze willen het eigenlijk via 

het externe bedrijf van 

school, maar wij gaan hem 

toch zelf aanschaffen omdat 

het in verhouding erg duur 

is.' 

'Zelf kopen' 

Total 

 

 

Antwoorden op open vraag 14. (open14_hoe_betalen_6) 
 
'Betalen €100,00 per jaar per 

iPad . Na 4 jaar afbetaald en 

dan zijn ze eigen bezit' 

'Betalingsregeling via school' 

'Dat doet ex..' 

'Dat moeten we geheel zelf 

regelen ..men krijgt een 

reknr en dan mag t in 

termijnen maar je moet alles 

zelf bijhouden' 

'De huur betalen we aan 

school' 

'Dit gaat officieel via het 

bedrijf waar je aanschaft. Wij 

betalen op afbetaling aan 

school' 

'huur 0% rente' 

'Ik heb geweigerd er 1 te 

kopen' 



	

'In 4 jaarlijkse termijnen aan 

de school' 

'In maandelijkse termijnen' 

'Kun je kiezen zelf in een 

keer of via school in vier 

jaarlijkse termijnen.' 

'kunnen we niet betalen' 

'Leasen per kind per jaar' 

'Mijn ex had een eigen 

bedrijf, en kocht m via dat 

bedrijf' 

'Nationaal Fonds Kinderhulp' 

'NULL' 

'Of volledig in 1 keer betalen  

maar omdat ik dat niet heb  

een rentevrije lening via 

school voor 3 jaar' 

'Oma betaald' 

'P. maand' 

'School betaalt natuurlijk' 

'uiteindelijk via het 

coulancefonds, nadat we 

erachter kwamen dat ze het 

geld bij st. Leergeld hadden 

gehaald (wat ze moesten 

terug betalen)' 

'Verzoek via Stichting 

leergeld' 

'via het bedrijf wat school 

aanbeveelt, of zelf.' 

'Via school, naar eigen 

keuze in 1 keer of termijnen' 

'we kunnen  in 4 jaarlijkse 

termijnen betalen. Maar het 

hele bedrag wordt dus door 

ons betaald' 

'We lenen hem van een 

stichting' 

Total 

 

 



	

Antwoorden op open vraag 15.  (open15_alternatief_1) 
 
'alleen bij hoge uitzondering 

bieden ze een alternatief' 

'als je de financiële middelen 

niet hebt kun je contact 

opnemen met school, dan 

kijken ze of er andere 

mogelijkheden zijn.' 

'Als je minder dan 115 % 

van het minimum loon 

verdient is er een fonds die 

betaalt. Maar de rest moet 

de aanschaf zelf regelen.' 

'Andere klas , waar geen 

iPad onderwijs is' 

'Andere opleiding' 

'betalingsplan' 

'Bieken' 

'Boeken en 

ondersteuningsfonds' 

'boeken' 

'Boeken' 

'Bruikleen maar alleen op 

school gebruik toegestaan' 

'Bruikleen, elke dag op 

school op te halen en In te 

leveren' 

'Bruikleen' 

'buiten schooltijd krijg je 

boeken op school, iPad van 

school gebruiken' 

'Computer lokaal' 

'Computers op school' 

'Dagelijks in en uitlenen bij 

de mediatheek' 

'De computer of een ipaid 

die in de klas aanwezig is' 

'Door verwijzen naar 

leergeld' 

'Een leen iPad die op school 

te gebruiken is.' 



	

'Een leen IPad van school' 

'Een leen laptop van school' 

'een leen-iPad' 

'een leenlaptop op school' 

'Een oude leenlaptop' 

'Eigen pc op school' 

'er zijn enkele extra ipads 

aanwezig' 

'Extra tijd op schoolcomputer 

(maar buiten schooltijden)' 

'Financiering via school' 

'Gebruik compiter op school' 

'Gebruik laptop op school die 

daar moet blijven dus niet 

mee naar huis mag.' 

'Gebruik van de computer op 

school' 

'Gespreide betaling of 

maatwerkoplossing' 

'Gewoon met schriften en 

schrijven, je moet niet een 

iPad kopen, het mag.' 

'Gratis gebruik op school. 

Maar dan kan het huiswerk 

thuis niet gemaakt worden' 

'Gratis lenen op school maar 

geen garantie  voor 

aanwezig bij grote drukte' 

'het wordt dan verhuurd voor 

50 euro per jaar.' 

'Huren van i pad' 

'huren van school' 

'Huren via een maandelijkse 

bijdrage' 

'Huren via school H' 

'Huren' 

'Huur van ipad' 

'Huur.' 

'huur' 

'Huur' 

'huurkoop' 



	

'Huurlaptop' 

'I-pad huren' 

'In bruikleen kan een lind er 

op school eentje gebruiken.' 

'In gesprek gaan met school' 

'In persoonlijk gesprek 

oplossing op maat' 

'In termijnen betalen' 

'iPad blijft op school' 

'iPad huren' 

'IPad lenen van school. Ook 

hoge kosten.' 

'Ipad lenen' 

'Is geen must maar ten 

zeerste aangeraden' 

'Ja een ipad die op school 

blijft of een betalingsregeling' 

'Ja je kan een iPad 

gebruiken op school van 

school. Mag dan niet mee 

naar huis' 

'je kunt een laptop van 

school lenen maar deze 

moet wel op school blijven' 

'Je kunt ook lenen maar dan 

mag hij niet mee naar huis' 

'je mag er 1 van school 

gebruiken als ze 

beschikbaar zijn. zo niet  dat 

heb je pech' 

'Je moet er een aanschaffen 

maar je kunt een 

betalingsregeling treffen met 

school' 

'Klas zonder digitaal 

onderwijs' 

'Klas zonder laptop' 

'Kleine lettertjes als laag 

inkomen een 

betalingsregeling' 

'Kunt iPad of laptop lenen' 

'Leasen' 



	

'Leen iPad via stichting 

leengeld' 

'Leen iPad van school 

(traag)' 

'Leen ipad die opschool 

moet blijven' 

'Leen iPad moet wel op 

school blijven. Dus lastig 

met huiswerk maken' 

'Leen ipad op school. Deze 

moet echter op school 

blijven' 

'leen ipad op school' 

'leen iPad van school' 

'Leen iPad, moeten de kids 

wel wachten op hun beurt.' 

'Leen ipad' 

'Leen iPads' 

'Leen laptop die op school 

blijft maar zo kun je geen 

opdrachten thuis maken' 

'Leen laptop. Mag alleen op 

school gebruiken.  Niet mee 

naar huus' 

'leen laptop. uit het jaar 0' 

'Leen model' 

'leen tablet / laptop' 

'Leen tablet. Deze mag 

echter alleen op school, niet 

voor huiswerk ed' 

'Leen waarbij je het device 

elke ochtend ophaalt en 

middag weer inlevert. Thuis 

dien je dan voor een 

alternatief te zorgen' 

'leenapparaat als je het niet 

kunt betalen' 

'Leenapparaat wat niet mee 

naar huis mag' 

'Leenmodel van school, elke 

ochtend halen, elke middag 

terugbrengen' 



	

'Lenen op school.' 

'Lenen op school' 

'Lenen tijdelijk op school' 

'Lenen tijdens schooluren 

van school' 

'Lenen van school, maar dan 

alleen gebruik OP 

school..dus niets thuis 

kunnen doen' 

'lenen van school' 

'Lenen van school' 

'Lenen via school.ipad blijft 

dan op school' 

'Lenen' 

'Melden op school zoeken 

oplossing' 

'Na lang doorvragen op de 

bijeenkomst is er misschien 

iets te leen bij hoge 

uitzondering. Ouders met te 

weinig geld moesten zich 

melden bij zorgconsulent.  

Er werd niet gewezen op de 

verschillende mogelijkheden 

om een gratis laptop aan te 

vragen. Op mijn voorstel om 

dit volgend jaar iets subtieler 

te doen werd niet 

gereageerd. De docent vond 

9,— per maand goed te 

doen. Alsof je zeurt.... de 

beste man kent 

waarschijnlijk geen gezinnen 

die op € 50,— weekgeld 

zitten en naar de 

voedselbank moeten. In en 

in triest.' 

'NULL' 

'Op de gang computer' 

'Op school te leen, mag niet 

mee naar huis' 



	

'Op school zijn reserve 

laptops om te gebruiken als 

je laptop voor reparatie weg 

is. Ook kinderen uit 

gezinnen die minder bedeeld 

zijn kunnen hier gebruik van 

maken' 

'Printjes' 

'School ipad,' 

'Tablet' 

'Te leen' 

'Termijn betalen' 

'Uit de klas gaan en ruimte 

zoeken met vaste computer.' 

'Uiteindelijk kreeg hij een 

leen IPad, later werd dat een 

huur Ipad' 

'Uitleen' 

'vaak er zijn een (beperkt) 

aantal leen exemplaren.' 

'van school 1 lenen, alleen 

op school te gebruiken dus, 

mag niet mee naar huis' 

'Via de gemeente' 

'Welke weet ik niet precies' 

Total 

 

 

 

 
	


