Laptopadvies voor aankomende studenten van
Opleiding Communicatie 2022 - 2023

Advies laptop/smartphone/software opleiding Communicatie – 2022–2023
Als student aan een communicatie-opleiding heb je een goede laptop nodig. Je
gebruikt je laptop tijdens de (online)colleges, projecten en het uitvoeren van
opdrachten, portfolio’s en toetsen. Dit document geeft je richtlijnen voor het
aanschaffen van een laptop waar je de komende jaren mee vooruit kan. Heb je al
een recente laptop, schaf dan niet meteen een nieuwe aan, maar gebruik deze in het
begin van je studie. Mocht blijken dat deze laptop alsnog niet voldoet, dan kan je
later (eventueel in overleg met je docent) snel genoeg tot nieuwkoop overgaan. In dit
document vind je ook informatie over het verkrijgen van software.

Je laptop gebruik je tijdens de gehele opleiding ook voor zwaardere taken zoals
dtpwerkzaamheden en video-montage. Als communicatiestudent krijg je in het
eerste jaar vakken zoals grafische vormgeving en audiovisuele vaardigheden. Bij die
vakken wordt gebruik gemaakt van Adobe CC. Zorg dat je een laptop hebt die Adobe
Photo-shop, InDesign, Illustrator en PremierePro goed kan laten draaien. Een
minimaal werkgeheug-en van 16GB is aanbevolen. Het is aan jou of je een MacBook
of een Windows laptop aanschaft. De opleiding heeft een praktijklokaal waar een
aantal iMacs staan waar Adobe CC op is geïnstalleerd, zodat jij daarmee kan
werken, maar het gebruik hiervan zal beperkt zijn.

Belangrijk:
De laptop dient een webcam en microfoon te hebben om online onderwijs te kunnen
volgen en om online toetsen (bijv. mondelinge toetsen) te kunnen afleggen.

Software (gratis of met korting)
Met een studenten-account kun je goedkoop of gratis software verkrijgen of
upgraden. Voor de zomervakantie ontvang je de inloggegevens van je

student-account. Met dit Windesheim-account kan je op verschillende
plekken inloggen voor extra software.

Als student kun je een Adobe CC jaarlicentie (let op wanneer je het aanschaft) voor
een gereduceerde prijs via Surfspot kopen: - https://www.surfspot.nl/.

Kies bij ”Institution” <Windesheim University of Applied Sciences>
Dienst ICT is nog in onderhandeling en er is een kans dat studenten van de opleiding
Communicatie een licentie voor Adobe CC krijgen. Dus wacht nog even met
aanschaffen van Adobe CC tot wij meer weten.

Beeldscherm
Kies een beeldscherm dat voor jou prettig werkt. Een laptop met een kleiner scherm
is gemakkelijker mee te nemen en heeft een langere accu-duur. Een groter scherm
met een goede resolutie is fijner werken met tekenprogramma’s (denk aan Adobe
CC), maar als je thuis je laptop op een grotere monitor kunt aansluiten zou je kunnen
volstaan met 15,6 inch.

Batterijduur
Kies een laptop met een goede batterijduur. In de meeste collegezalen is het aantal
stopcontacten beperkt.

Uitgangen/aansluitingen
Voor presentaties heb je soms aansluiting op een beamer of tv-scherm nodig.
Standaard heeft Windesheim hiervoor VGA- en HDMI-aansluitingen bij deze
apparatuur hangen. Daarnaast zijn USB- en audio-uitgangen aan te raden, zodat je de
tv-schermen als digiboard kan gebruiken. Mocht je deze uitgangen niet op je laptop
hebben zitten, dan moet je mogelijk gebruik maken van verloopstukjes (VGA/HDMI
/DP-HDMI of USBC-HDMI). Bekijk dit als je eenmaal op school bent.

De opleiding heeft een goede basisvoorraad aan faciliteiten maar het kan zijn dat je
zelf aanvullende eisen stelt of andere wensen hebt. Onderzoek tijdens het eerste jaar
van de opleiding eerst wat de opleiding al te bieden heeft voordat je zelf van alles
aanschaft. De opleiding heeft een aantal DSLR-canon camera’s met verschillende
lenzen, statief, microfoons en enkele mojo sets die studenten o.a. voor het vak
audiovisuele vaardigheden kunnen lenen.

Wij doen geen verdere aanbevelingen voor bepaalde laptops of leveranciers. Mocht
je echt specifieke vragen over verschillen tussen laptops hebben, dan verzoeken we
je naar een specialist of retailer te gaan. Jij bent verantwoordelijk voor de aanschaf,
het onderhoud en de back-up van jouw device en alle bestanden. Wellicht is de
aanschaf van een externe harde schijf ook handig.

Vergelijkingssites
Onderstaande sites kunnen je helpen een keuze te maken:
• http://tweakers.net/pricewatch/cat/496/laptops.html
• https://nl.hardware.info/prijsvergelijker (hier kun je een configuratie naar wens
instellen en bijbehorende laptops vinden)
• http://www.notebookcheck.nl/(Informatie/testen diverse notebooks)
• Via de site http://www.surfspot.nl/vind je, onder partnershops, een link naar
campusshop.nl. Kijk ook naar de aanbiedingen daar.

