
Informatie Chromebooks



Waarom Chromebooks in het onderwijs?

● Voorbereiden op digitale wereld

● Meer maatwerk

● Hulpmiddel voor uitdagend en aantrekkelijk onderwijs

● Geen vervanging van schoolboeken

● Leerlijn digitale vaardigheden



Het meest geschikte device?

Criteria waarop de verschillende devices vergeleken zijn:

● Goede / uitstekende aansluiting op een digitale leeromgeving

● Mogelijkheid om als docent de klas te beheren (bijvoorbeeld het blokkeren van sites)

● Kwalitatief hoogwaardig materiaal van het apparaat

● Accuduur

● Gebruikerservaring 



Wat is een chromebook



Werken met een Chromebook

● G suite (Office pakket Google)

● Google accounts worden beheerd door school

● Privacy

● Claroread (hulpmiddel dyslexie dat de school gebruikt)

● Gebruik eigen Chromebook of ander device



Apparaatbeheer

● We blokkeren niks op het apparaat zelf, maar alleen op het schoolaccount

● Instellingen standaard goed staan, leerling kan op school direct aan de slag

● Bij verlies of diefstal is het mogelijk om het apparaat te blokkeren

● Bij vertrek van school of op verzoek van de ouders kan het apparaat uit 

beheerdersomgeving verwijderd worden



De digitale leeromgeving



Beheer in de klas



De leverancier

● Offerteaanvraag

○ Plan van eisen 

■ Betaalbaar

■ Geen BKR Registratie

■ Maximale ontzorging voor leerlingen & ouders

● Gebruikerstest

○ 2 modellen; 11,6“  touch / non-touch



De Rentcompany 2019 - 2020

• 350 scholen

• 125.000 gebruikers

• 12 jaar educatie ervaring

• Dell Service en Client partner 

of the year 2017 + 2018



Randvoorwaarden voor een chromebook in het onderwijs 2019 - 2020

• Systeemeisen afstemmen op het gebruik
⮚ 10 keer per dag open en dicht

⮚ Vervoer per fiets 
⮚ Door weer en wind
⮚ Het Chromebook wordt op de grond, in kluisjes en op tafels geplaatst 

• Aan te sluiten op een draadloze en moderne infrastructuur

• Vooraf installeren van studie specifieke software dus direct toegang

• Uitval/reparatie dient van korte duur te zijn 

• Voor iedereen toegankelijk (geen BKR-toetsing en registratie)

• Duidelijke voorwaarden van dekking bij schade en diefstal



Welke oplossing bieden wij?

Hardware Software Service Schade en 
diefstal dekking

alles-in-1 full service abonnement

Biedt gemak en zekerheid

2019 - 2020



Hardware speciaal voor educatie

Hardware

2019 - 2020

• Solide behuizing

• Verstevigde scharnieren en speciale schroeven

• Compact formaat en gewicht

• De juiste wifi kaart

• Actieve batterijduur van minimaal 7 uur
• Touchscreen (optioneel)

• Eenvoudig vergroten, verkleinen en scrollen

• Gorilla glas (3100 2-in-1 en R752TN)

• Minder belasting op de pols



Optimale ondersteuning en zekerheid

Service

• Uitlevering op naam van de leerling op school

• Service ondersteuning via het servicepunt op school

• Verlengde fabrieksgarantie (optioneel incl. accu)

• Vervangende apparatuur op school aanwezig voor  

reparaties en schades

• Geen voorrij- en reparatiekosten 

• Telefonische ondersteuning
• Online klantportaal

2019 - 2020



Schade en Diefstal

Schade en 

diefstal 
dekking

• Beperkt eigen risico van € 50,-

per schade/diefstal gebeurtenis

• Doorlopende transport- en 

verblijfsdekking 

• Inclusief solide, vochtwerende 

beschermhoes

Vloeistof- en 
vochtschade

Brand- of 
kortsluitingsschade

Geweldpleging of 

diefstal met 
braakschade

Val- of stootschade

2019 - 2020



Wat bieden wij u?

*  Bij huur een borg van € 34,00 (geldt niet bij koop)
Huurbedrag per automatische incasso (per maand of jaar)
Optie tot koop bij einde looptijd (= borg)

** Bij koop circa 2% betalingskorting (reeds in de prijs verrekend)

2019 - 2020

Rekenvoorbeeld Dell 11,6 inch Chromebook Touch Aankoopprijs 
(incl. B.T.W.)

Maandprijs
(o.b.v. 48 mnd.)

Dell 3100 11,6 inch Touch Chromebook (Celeron 

processor N4000, 32GB eMMc, 4GB en actieve 
batterijduur circa 7 uur

299,00 6,25

Easy4u zekerheidspakket 48 maanden

- Aflevering op naam leerling op school

- 4 jaar Garantie en service via school

- 4 jaar Schade- en diefstal verzekering

- Solide vochtwerende beschermhoes

- Vervangend Chromebook bij reparatie

108,00 2,25

Totaalprijs Easy4u abonnement 

Looptijd 48 maanden (**) 398,50 (*) 8,50



Wat bieden wij u?

•Borg geldt niet bij koop, te betalen per iDEAL bij bestelling
•Optie tot koop bij einde looptijd (= borg)
•Easy4u zekerheidspakket is zowel bij koop als huur inbegrepen
•Huurbedrag per automatische incasso (per maand of jaar)

2019 - 2020

7,95
Huur p/mnd

375,00
Koop

31,80
Borg

48 mnd
zekerheidspakket

Dell Chromebook 

3100 Celeron N4000,

4GB, 32GB + Easy4u 
zekerheidspakket

8,50
Huur p/mnd

398,50
Koop

34,00
Borg

Dell Chromebook 

3100 Celeron N4000,

4GB, 32 GB + Easy4u 
zekerheidspakket



Van bestelling tot uitlevering

1. U ontvangt de bestelinformatie via school (juni)

2. Online te bestellen

3. Keuze in huren of directe aanschaf

4. Na bestellen ontvangt u een bevestiging per e-mail

5. Centrale uitlevering op school bij aanvang schooljaar

6. Direct gebruiksklaar

Direct toegang tot                     online portal Meer informatie?

2019 - 2020



Stichting Leergeld

● Eerst contact opnemen met Stichting Leergeld van uw gemeente

● Bestel dan NIET de Chromebook bij de Rent Company. In dit geval zal de school tijdelijk 

een Chromebook aan uw zoon/dochter ter beschikking stellen.



Vraag en 

Antwoord




