Eisen specificaties laptop 2020 - 2021
Type

Opleiding

Advies indien keuze voor

Specificatie eisen

The Rent Company:

Belangrijk is dat je een recente laptop hebt en een goede service- en
garantieregeling bij jouw laptop afsluit.
• Processor: Minimaal Intel i3 of vergelijkbare AMD processor (Advies i5 of
vergelijkbaar)
Alle opleidingen met
Laptop Basis 2020-2021

uitzondering van
onderstaande.

• Werkgeheugen: Minimaal 4GB (Advies 8GB)
• Opslag: Minimaal 256GB SSD (Eventueel extra HDD voor massa opslag)
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen
• Geadviseerd Meest recente Windows 10 64bit
(Windows 7 of lager wordt niet meer ondersteund
door Microsoft)
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS (Apple) en
Chromebooks is bij de Leijgraaf beperkt.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.

Minimaal:
Dell Pentium 11,6-inch Latitude
educatie 2-in-1 convertible tablet
Aangeraden:
Dell i3 13,3-inch Latitude educatie
notebook met of zonder touch
scherm

of
Dell i3 14,0-inch Latitude educatie
notebook zonder touch scherm

Belangrijk is dat je een enigszins recente laptop hebt (GEEN Apple) en een
goede service- en garantieregeling bij jouw laptop afsluit.
• Processor: Minimaal Intel i7 of vergelijkbare AMD processor. De laatste
versie van Revit moet op je laptop kunnen draaien.

Laptop Plus 2020-2021

Bouwkunde BOL4
middenkaderfunctie
bouw leerjaar 1, 2, 3, 4

• Werkgeheugen: Minimaal 8GB
• Opslag: Minimaal 256GB SSD (Eventueel extra HDD voor massa opslag)
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen
• Scherm moet minimaal 15,6 inch zijn met 1920 x 1080

resolutie

• Advies is normale muis (Met touchpad / reis muis valt niet te tekenen)
• Geadviseerd: Meest recente Windows 10 64bit
(Windows 7 of lager wordt niet meer ondersteund door
Microsoft)
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS (Apple) en
Chromebooks is bij de Leijgraaf beperkt.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.

Aangeraden:
Dell i7 15,6-inch 3540 Mobile
Workstation

Eisen specificaties laptop 2020 - 2021
Type

Opleiding

Specificatie eisen

Advies indien keuze voor
The Rent Company:

Belangrijk is dat je een enigszins recente laptop hebt en een
goede service- en garantieregeling bij jouw laptop afsluit.
• Processor: Minimaal Intel i5 of vergelijkbare AMD processor
• Werkgeheugen: Minimaal 4GB (Advies 8GB)
• Opslag: Minimaal 256GB SSD (Eventueel extra HDD voor
massa opslag)
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen
Laptop Plus 2020-2021

Hout en Meubel

• Scherm moet minimaal 15,6 inch zijn met 1920 x 1080
resolutie
• Advies is normale muis (Met touchpad / reis muis valt niet
te tekenen)
• Geadviseerd: Meest recente Windows 10 64bit (Windows 7
of lager wordt niet meer ondersteund door Microsoft)

Aangeraden:
Dell i5 15,6-inch Latitude educatie
notebook zonder touch scherm

of
Dell i5 15,6-inch 3540 Mobile
Workstation

of
Dell i7 15,6-inch 3540 Mobile
Workstation

Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS
(Apple) en Chromebooks is bij de Leijgraaf beperkt.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.
Belangrijk is dat je een enigszins recente laptop hebt en een

Laptop Technische
opleidingen 2020-2021

- Technicus Engineering / Smart
Industry

goede service- en garantieregeling bij jouw laptop afsluit.
• Processor: Minimaal Intel i5 of vergelijkbare AMD processor

Aangeraden:

- Proces Techniek

• Werkgeheugen: Minimaal 8GB
• Opslag: Minimaal 256GB SSD (Eventueel extra HDD voor

Dell i5 15,6-inch Latitude educatie
notebook zonder touch scherm

massa opslag)
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen

of

- WTB BBL4 werkvoorbereider

• Geadviseerd: Meest recente Windows 10 64bit
(Windows 7 of lager wordt niet meer ondersteund door

Workstation

Microsoft)
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS

Dell i7 15,6-inch 3540 Mobile
Workstation

fabricage leerjaar 1, 2, 3
- WTB BBL4 Technicus
Mechatronica Systemen
leerjaar 1, 2, 3

(Apple) en Chromebooks is op de Leijgraaf beperkt.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.

Dell i5 15,6-inch 3540 Mobile

of

Eisen specificaties laptop 2020 - 2021
Type

Opleiding

Specificatie eisen

Advies indien keuze voor
The Rent Company:

Belangrijk is dat je een recente laptop hebt en een goede service- en garantieregeling bij jouw
laptop afsluit.
• Processor: Minimaal Intel i7 of vergelijkbare AMD processor (Bij Intel het liefst een 8e generatie,
Allround IT Systems
Laptop ICT

and Devices niveau 3
leerjaar 1

2020-2021

Let op!!!
Alleen
leerjaar 1

en
Expert IT Systems and
Devices niveau 4
leerjaar 1

aangeraden quad-core) met Virtualisatiemogelijkheden (VT-x / AMD-V)
(Let op: vraag na of de virtualisatie in de BIOS op Enabled kan worden gezet, anders kun je
bepaalde vakken niet volgen)
• Werkgeheugen: Minimaal 16GB
• Opslag: SSD minimaal 512GB in combinatie met een HDD voor Data (Advies 1TB) of een SSD van
1TB.
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen. Een externe HDD voor Back-ups en images van
Virtual machines.

Aangeraden:
Dell i7 15,6-inch 3540 Mobile
Workstation

• Windows 10 64bit (Windows 7 of lager wordt niet meer ondersteund door Microsoft)
• Een externe HDD voor Back-ups en images van Virtual machines.
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS (Apple) en Chromebooks is bij de
Leijgraaf beperkt.
Deze hoge eisen worden gesteld omdat de laptop meerdere virtuele machines moet kunnen
draaien.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.
Belangrijk is dat je een enigszins recente laptop hebt en een goede service- en garantieregeling bij

Niveau2Plus ICT
en
Laptop ICT
2020-2021

Let op!!!
NIET voor
leerjaar 1

Medewerker Beheer
ICT niveau 3 leerjaar 2

jouw laptop afsluit.
• Processor: Minimaal Intel i5 of vergelijkbare AMD processor (Bij Intel het liefst een 8e generatie,
aangeraden quadcore) met Virtualisatiemogelijkheden (VT-x / AMD-V)
(Let op!! vraag na of de virtualisatie in de BIOS op Enabled kan worden gezet, anders kun je
bepaalde vakken niet volgen)
• Werkgeheugen: Minimaal 8GB (Advies 16GB)
• Opslag: SSD: Minimaal 256GB, aan te raden in combinatie met een HDD voor Data (Advies 512GB)
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen

en

• Een externe HDD voor eventuele Back-ups en images van Virtual machines.
• Geadviseerd: Meest recente Windows 10 64bit (Windows 7 of lager wordt niet meer ondersteund

ICT niveau 4 ICT

door Microsoft)
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS (Apple) en Chromebooks is bij de

Beheer
leerjaar 2 en 3

Leijgraaf beperkt.
Deze hoge eisen worden gesteld omdat de laptop meerdere virtual machines moet kunnen
draaien.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.

Aangeraden:
Dell

i5

educatie

15,6-inch
notebook

Latitude
zonder

touch scherm

of
Dell i5 15,6-inch 3540 Mobile
Workstation

of
Dell i7 15,6-inch 3540 Mobile
Workstation

Eisen specificaties laptop 2020 - 2021
Type

Opleiding

Specificatie eisen

Advies indien keuze voor
The Rent Company:

Heb je al een laptop in je bezit, vergelijk dan of deze aan de juiste
technische eisen voldoet. Belangrijk is dat je een enigszins recente
laptop hebt en een goede service- en garantieregeling bij jouw
laptop afsluit. Voor deze opleiding is een laptop noodzakelijk, die
minimaal onderstaande specificaties heeft:
• Processor: Minimaal Intel i5 of vergelijkbare AMD processor
(advies i7 of vergelijkbaar, bij Intel liefst 8e generatie en
Laptop ICT 2020-2021

Let op!!!

Software Developer
niveau 4

Alleen leerjaar 1

leerjaar 1

quad-core) met Virtualisatiemogelijkheden (Let op: vraag na of
de virtualisatie in de BIOS op Enabled kan worden gezet, anders
kun je bepaalde vakken niet volgen).
• Werkgeheugen: minimaal 8GB (advies 16GB).

Aangeraden:
Dell i7 15,6-inch 3540 Mobile Workstation

• Opslag: 512GB HDD (advies 512GB SSD met 1TB HDD).
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen.
• Windows 10 64bit (Windows 7 of lager wordt niet meer
ondersteund door Microsoft).
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS
(Apple) en Chromebooks is bij de Leijgraaf beperkt.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.
Minimaal:

Laptop ICT 2020-2021

Let op!!!

ICT niveau 4
Applicatieontwikkelaar

NIET voor leerjaar 1

leerjaar 2 en 3

Belangrijk is dat je een enigszins recente laptop hebt en een goede
service- en garantieregeling bij jouw laptop afsluit.

Dell i3 13,3-inch Latitude educatie
notebook met of zonder touch scherm

• Processor: Minimaal Intel i3 of vergelijkbare AMD processor
(Advies i5 of vergelijkbaar)

of

• Werkgeheugen: Minimaal 4GB (Advies 8GB)
• Opslag: Minimaal 256GB SSD (Eventueel extra HDD voor massa

notebook zonder touch scherm

opslag)
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen

Aangeraden:
Dell i5 13,3-inch Latitude educatie

• Geadviseerd: Meest recente Windows 10 64bit
(Windows 7 of lager wordt niet meer ondersteund door

notebook met touch scherm

Microsoft)
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS

Dell i5 15,6-inch Latitude educatie
notebook zonder touch scherm

(Apple) en Chromebooks is bij de Leijgraaf beperkt.
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.

of

Dell i3 14,0-inch Latitude educatie

of

Lenovo Thinkpad i5 13,3-inch i5 Yoga
notebook met touch scherm

Eisen specificaties laptop 2020 - 2021
Type

Opleiding

Specificatie eisen

Advies indien keuze voor
The Rent Company:

Belangrijk is dat je een enigszins recente laptop hebt (GEEN Apple)
en een goede service- en garantieregeling bij jouw laptop afsluit.
• Processor: Minimaal Intel i7 of vergelijkbare AMD processor
De laatste versie van Revit moet op je laptop kunnen draaien.
• Werkgeheugen: Minimaal 8GB
• Opslag: Minimaal 256GB SSD (Eventueel extra HDD voor massa
opslag)
• Overig: Wifi moet 802.11 ac/g/n ondersteunen
• Scherm moet minimaal 15,6 inch zijn met 1920 x 1080 resolutie
Laptop Bouwkundige
opleidingen 2020-2021

-

Smart Building

• Advies is normale muis (Met touchpad / reis muis valt niet te
tekenen)
• Geadviseerd: Meest recente Windows 10 64bit (Windows 7 of
lager wordt niet meer ondersteund door Microsoft).
Ondersteuning voor andere platformen zoals: Linux, macOS
(Apple) en Chromebooks is op de Leijgraaf beperkt
Office is gratis te verkrijgen bij de Leijgraaf.
Let wel: Het scholingsfonds voor deze opleiding vergoedt een
deel van de gemaakte kosten tot maximaal € 600,00. Alleen
laptops die voldoen aan de genoemde minimale eisen en
waarvan een actuele factuur met specificaties overlegd kan
worden, komen in aanmerking voor deze vergoeding.

Niet van toepassing i.v.m. eventuele
vergoeding door scholingsfonds.

