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In het onderwijs is een computer niet meer weg te denken, ook bij het SOMA College maken wij hier 

gebruik van. Om deze reden, en omdat veel lesstof digitaal wordt behandeld en aangeboden, heb je voor 

jouw opleiding een laptop nodig. 

Hieronder vind je een overzicht, per opleiding, met het aanbevolen laptoptype. Op pagina 2 en 3 staan deze laptoptypes 

inhoudelijk beschreven. Als je thuis al een laptop hebt maar niet weet welke specificaties die heeft, volg je de instructie op die op 

pagina 4 staan vermeld om jouw huidige specificaties in te zien. 

 Let op: als je nu al weet dat je na een niveau 3 opleiding wilt doorstromen naar een niveau 4 opleiding kies dan voor het 

zwaardere type laptop zoals staat beschreven op pagina 3. 

Opleiding Aanbevolen laptop 

Straatmaker (niveau 2) Standaard laptop 

Vakman gww (niveau 2) Standaard laptop 

Allround vakman gww (niveau 3) Standaard laptop 

Machinist (niveau 3) Standaard laptop 

Allround monteur (niveau 3) Standaard laptop 

Technicus monteur mobiele werktuigen (niveau 4) Standaard laptop 

Landmeter (niveau 4) Zwaardere laptop 

Uitvoerder (niveau 4) Zwaardere laptop 
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SOMA heeft een persoonlijke voorkeur voor Intel. Hierom is het onderstaande voorbeeld gebaseerd op 

Intel-hardware.   

Standaard laptop student – normaal gebruik 

Merk: eigen keuze 

▪ Besturingssysteem: Windows 10 (geen Apple of Chromebook, i.v.m. bepaald lesmateriaal en
apps)

▪ Processor i5 (2.5–2.9 GHz of sneller)

▪ Werkgeheugen (RAM): 8GB minimaal, 16GB advies

▪ Opslag: SSD, minimaal 500GB, PCIe NVMe 3.0 x4 SSD, Samsung 970 EVO Plus; Lezen:
3500mb/s,   Schrijven: 3200mb/s

▪ Grafische kaart: standaard (onboard of videokaart)

▪ Netwerkkaart: 5GHz-ondersteuning

▪Beheerdersrechten op de gebruikersaccount

Zwaardere laptop student – grafisch en normaal gebruik 

Student - gebruikt zware applicaties (ArcGis / Autodesk / Civil 3D): 

Merk naar eigen keuze 

▪ Besturingssysteem Windows 10 (geen Apple of Chromebook, i.v.m. de werking van het digitaal
lesmateriaal)

▪ Processor i7/ i9 (3+ GHz of sneller)

▪ Werkgeheugen (RAM) minimaal 16GB

▪ Opslag: SSD, minimaal 500GB, PCIe NVMe 3.0 x4 SSD, Samsung 970 EVO Plus; Lezen: 3500mb/s,
Schrijven: 3200mb/s

▪ Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 1650 of hoger

▪ Netwerkkaart: 5GHz-ondersteuning

▪ Beheerdersrechten op de gebruikersaccount



2. 

Specificaties van de laptop – zo vind je die 

Druk op toets combinatie  op de taakbalk en de letter R en je komt in het ‘Uitvoeren’ scherm. 

Type daarin ‘dxdiag’ en druk OK. Kijk dan bij Systeem en Beeldscherm voor de benodigde info. 
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