
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aan de nieuwe studenten van CITAVERDE College 
 
 
 

 
 
 
Uw brief: ons kenmerk: doorkiesnummer: 

 Laptop 2020  

Onderwerp: Herten, bijlage(n): 

laptop juni 2020  

Beste nieuwe student, 
 
Voor je gekozen opleiding bij CITAVERDE College is een laptop een van de voorgeschreven 
onderwijsbenodigdheden, omdat je hier in de praktijk veel mee zult werken. Ga je er een aanschaffen? Let 
dan op dat er aan onderstaande systeemeisen wordt voldaan! 
 
Je hebt al een laptop? Geen probleem, zolang je laptop maar voldoet aan onderstaande minimale 
systeemeisen.  
 
Minimale systeemeisen laptop 

 Besturingssysteem: Microsoft Windows 10, 64-bits. Lagere Windows versies, of andere platforms, 
zoals Apple, Android of Linux sluiten niet aan op de ICT-omgeving van CITAVERDE College, en 
worden niet door school ondersteund; 

 Computer en processor: minimaal 1,3 GHz of snellere processor, dual core; 

 Geheugen: minimaal 4GB intern geheugen; 

 Harde schijf: minimaal 40GB vrije ruimte op de harde schijf; 

 Beeldscherm: minimale resolutie 1200x768; 

 Grafische kaart met minimaal DirectX 9; 

 Internet browser: Google Chrome of Microsoft Edge; 

 Wifi: draadloos netwerk minimaal 802.11n; 

 Een muis is verplicht bij gebruik van grafische pakketten en in andere gevallen sterk geadviseerd. 
Voor een muis dient een vrije USB-poort beschikbaar te zijn; 

 Een DVD-speler is niet verplicht, maar kan voor (latere) installatie van bepaalde software wel 
noodzakelijk zijn. Latere aanschaf van een externe USB DVD-speler is mogelijk, als de laptop 
daarvoor een vrije USB-poort heeft; 

 Audio: Voor muziek en geluid zijn interne luidsprekers, of een audio-uitgang met hoofdtelefoon of 
externe luidsprekers vereist; 

 Adobe Acrobat Reader (nieuwste versie) te downloaden op https://get.adobe.com/nl/reader/. 
 
 
Software 

 
1. Microsoft Office 

Als leerling van CITAVERDE College kan je gratis het Microsoft Office pakket downloaden, 
installeren en gebruiken. Instructies hierover zullen bij het begin van het schooljaar beschikbaar 
zijn. Schaf nog niets aan, maar wacht op de informatie. 

 
2. Adobe Creative Cloud 

Deze is voor sommige opleidingen verplicht. Informatie hierover zal, indien van toepassing, 
bekend gemaakt worden bij het begin van het schooljaar. Schaf nog niets aan, maar wacht op de 
informatie. 

 

  

https://get.adobe.com/nl/reader/


  
3. Antivirussoftware 

Bij gebruik in school is het verplicht om antivirussoftware op de laptop geïnstalleerd te hebben, en 
ervoor te zorgen dat deze door middel van updates actueel gehouden wordt. Bijvoorbeeld gratis 
antivirussoftware die op internet te vinden is. Of antivirussoftware betaald aan te schaffen.  

 
Het is in school uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van illegaal verkregen software: 
hierop kan door de school gecontroleerd worden. 
 
Eigen verantwoordelijkheid 

Voor de aanschaf, installatie, verzekering en beheer van je laptop ben je zelf verantwoordelijk, dit geldt 
ook voor al de software en documenten die op je laptop staan. Let op de supportmogelijkheden van de 
leverancier van je laptop, en sluit bij voorkeur een contract hiervoor af bij de leverancier. CITAVERDE 
College repareert of installeert niets! De school biedt een beperkte vorm van assistentie bij problemen; als 
leerling ben je zelf verantwoordelijk voor reparaties en installaties op de laptop. Jij bent immers de 
eigenaar. 
 
Hulp  

Heb je vragen? Neem dan contact op met de ICT Helpdesk, bij voorkeur per e-mail: 
helpdesk@citaverde.nl. Telefonisch is de helpdesk beperkt bereikbaar op 0475-389181. Tijdens de 
zomervakantie is de helpdesk gesloten van 18 juli t/m 23 augustus 2020.  
 
We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en wensen je veel succes met je opleiding bij 
CITAVERDE College! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

CITAVERDE College 
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