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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.  
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1. Laptoptype per opleiding 

 

Onderstaand vind je een overzicht waarin staat welke laptoptype wij per opleiding aanbevelen. Verder op in het 

document bij kopje 2 (Specificaties laptoptype) worden de laptoptypes inhoudelijk beschreven. 

 

Opleiding: Laptoptype: 

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 

 

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.  

 

De laptop heeft afhankelijk van het laptoptype onderstaande specificaties nodig. Een betere processor of meer 

werk -/ opslag geheugen is altijd goed. Tevens wordt van uit het SOMA College voor elke student een Microsoft 

Office A3 licentie beschikbaar gesteld. Met deze licentie kan de student o.a. gebruik maken van de volgende 

programma's: Word, Excel, PowerPoint, Outlook (studenten e-mail) en SharePoint. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Specificaties laptoptype 

 

• Laptop specificatie: Standaard laptop - normaal gebruik 

 

Merk Eigen keuze * 

Besturingssysteem Minimaal Windows 10 

Processor i5 (2.5 – 2.9 GHz of sneller)  

Werkgeheugen Minimaal 8 GB 

Opslag SSD, Minimaal 256 GB 

Grafische kaart Standaard 

Netwerkkaart  5 GHz-ondersteuning 

 

• Laptop specificatie: Zwaardere laptop - grafisch en normaal gebruik 

 

Merk Eigen keuze * 

Besturingssysteem Minimaal Windows 10 

Processor i7 of hoger ( 3+ GHz of sneller )  

Werkgeheugen Minimaal 16 GB 

Opslag SSD, Minimaal 500 GB 

Grafische kaart NVIDIA GeForce GTX 1650 of hoger 

Netwerkkaart  5 GHz-ondersteuning 

* I.v.m. bepaald lesmateriaal en apps raden wij aan om geen Apple of Chromebook te nemen 
 

 
3. Opzoeken laptopspecificaties 
 
Het kan natuurlijk zijn dat je thuis al een goede laptop hebt liggen of net een nieuwe hebt aangeschaft. Mocht 
je willen controleren of de laptop voldoet aan de juiste specificaties dan kan dat via onderstaande handelingen: 
 

1. Hou de toets   ingedrukt en druk vervolgens op de letter R  
2. Er verschijnt links onderin je beeldscherm een uitvoerscherm.  

 
 

               > Uitleg gaat verder op volgende bladzijde 



 
 

3. Type daarin “dxdiag” en druk OK.  
 

 
 
4. Bij het tabbladen Systeem en Beeldschermen vind je de specificaties 

 

 
 
 

 
 
  


