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Ja, ik krijg deze 
van school, en mag deze 

ook thuis gebruiken

Ja, ik krijg op school een
laptop of tablet, maar mag

deze niet mee naar huis nemen.
Ik heb er voor thuis

een moeten aanscha�en

Ja, ik heb deze
zelf aangeschaft 
(en die gebruik ik 

 zowel thuis als op school)
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Heb jij een laptop of tablet nodig voor school?
Waar heb je informatie gezocht over laptops en/of
tablets voordat je deze ging kopen

Nee, ik heb geen laptop of 
tablet nodig voor school
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Op internet heb 
ik informatie gevonden

School heeft mij informatie 
gegeven over laptops of
tablets die geschikt zijn

Ik heb dit aan vrienden,
vriendinnen of 

familie gevraagd

24% 32% 26%
0

10

20

30

40

50

60

70

HAVO

VWO

33% 25% 37% 43% 15% 22% 28%

Waar heb je informatie gezocht over laptops en/of tablets voordat je deze ging kopen?

Ik ben naar een
elektronica winkel

gegaan en daar
informatie gevraagd

6% 15% 14%

Ik heb geen informatie gezocht

67% 24% 15% 4%

Anders, namelijk:

21% 6% 10%
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In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

Digitale 
leermiddelen

Al jaren neemt de digitalisering in het onderwijs toe. 
Door de coronacrisis en de online lessen is digitalisering 
in een stroomversnelling geraakt. Onderdeel van deze 
digitalisering is het toenemende gebruik van digitale 
middelen op school, zoals een laptop of tablet. 
Momenteel moet je als leerling bijna altijd beschikken 
over een digitaal middel om onderwijs te kunnen volgen. 
Maar wie betaalt deze, vaak dure, devices? En wat vinden 
leerlingen ervan dat ze hun schoolwerk steeds vaker 
digitaal in plaats van op papier moeten maken? We 
vroegen het ze! 

Digitale leermiddelen
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Ik vind het fijn als ik op school 
zoveel mogelijk digitaal kan doen

Ik vind het fijn als ik mijn
schoolwerk op papier maak

Ik vind het fijn als ik zelf mag bepalen
of ik mijn schoolwerk op papier of digitaal doe 
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Op welke manier vind je het fijn om je schoolwerk te maken? 
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Mede mogelijk gemaakt door:
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Iedere leerling zou een laptop of tablet moeten 
krijgen vanuit school

De school gaat er automatisch vanuit dat ik
over een (goedwerkende) laptop of tablet beschik

Ik weet waar ik terecht kan als ik niet over
een goedwerkende laptop of tablet beschik
terwijl ik deze wel nodig heb voor school

Er worden hoge eisen gesteld aan de laptop of
table die ik moet aanscha�en, waardoor ik min
of meer verplicht ben om een (dure) nieuwe
laptop of tablet te kopen

Onze school mag mij en/of mijn ouders verplichten
om zelf een laptop aan te scha�en voor schoolwerk

Waar kun jij terecht als je niet over een 
goed werkende laptop of tablet beschikt? 

• Het is vanuit school verplicht om een laptop aan te scha�en  
 in het brugjaar. Als deze kapot gaat is er op school een  
 service beschikbaar die helpt met stappen om de laptop te  
 repareren. 

• Wij hebben een afdeling op school die ons kan helpen en  
 die neemt ook ruim de tijd voor je. We hebben een ICT-plek  
 op school en er zijn ook nog schoollaptops die je mag  
 gebruiken als je laptop het niet doet.
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Leerlingen maken hun werk liever op papier dan digitaal. Een grote meerderheid wil het liefst zelf bepalen of ze het 
schoolwerk op papier of digitaal maakt. Hieruit is op te maken dat leerlingen het niet zien zitten om in de toekomst al 
hun werk digitaal moeten maken. Opvallend is daarnaast dat leerlingen van het praktijkonderwijs sterk de voorkeur 
geven aan schoolwerk op papier of dat ze zelf mogen bepalen hoe ze hun werk maken. 

Veel leerlingen moeten zelf een laptop of tablet aanscha�en voor school. Onder havo- en 
vwo-leerlingen is dat zelfs een ruime meerderheid. Meer dan de helft van de praktijkleerlingen 
geeft aan geen laptop of tablet nodig te hebben voor school.

De meeste leerlingen krijgen informatie over de aanschaf van hun laptop of tablet via school. 
Leerlingen van het praktijkonderwijs hebben het vaakst geen informatie opgezocht over de 
aanschaf van hun device. Vwo-leerlingen zoeken het vaakst wel informatie op. Deze groep 
leerlingen zijn dus het meest geïnformeerd over welk device ze aanscha�en. 

School gaat er vaak vanuit dat leerlingen zelf over een laptop of tablet beschikken. De meeste 
scholen stellen ook nog eens hoge eisen aan deze laptop of tablet. Daarnaast weten veel 
leerlingen niet waar ze terecht kunnen als ze niet beschikken over een goedwerkende laptop. 
Het overgrote deel van de leerlingen vindt dat ze vanuit school een tablet of laptop zou moeten 
krijgen. Onder de ondervraagde praktijkleerlingen vindt zelfs iedereen dat. Het is opvallend dat 
leerlingen vinden dat school voor een goedwerkend device moet zorgen, terwijl momenteel juist 
de school aan leerlingen vraagt om deze zelf aan te scha�en. 
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