
 

 

 

 

 

 

De iPad in schooljaar 2021-2022 

 

Op dit moment hebben alle leerlingen van het MCT een iPad en zijn deze volledig geïntegreerd in ons 

onderwijs. De iPads worden gebruikt naast boeken en andere materialen. Nieuwe leerlingen werd 

tot nu toe het aanbod gedaan om een iPad te krijgen van school. Na het vier jaar achtereen betalen 

van een bijdrage van € 50,-- per jaar, ging de iPad in eigendom van de leerling. Iemand die eerder van 

school ging kon de iPad overnemen. De kosten voor de ouder(s)/verzorger(s) waren dus € 200, --. Bij 

schade was er een eigen risico.  

 

Dit systeem brengt veel administratie met zich mee en de afdeling ICT is druk met het afhandelen 

van schadegevallen. Omdat de iPads niet verzekerd zijn en de eigen bijdrage van 

ouder(s)/verzorgers(s) bij een schadegeval niet dekkend is voor de reparatiekosten, zijn de kosten die 

de OSG maakt voor schades behoorlijk hoog. Allemaal goede redenen om te kijken of er een andere 

oplossing is, met als belangrijkste uitgangspunt dat het kopen van een iPad nooit een belemmering 

mag zijn voor de keuze voor het Montessori College Twente. 

 

We hebben contact gezocht met onze leverancier welke constructies mogelijk zijn. Daar is het 

volgende uitgekomen: 

 

- Een leerling bestelt een iPad via de website van onze leverancier, inclusief een verzekering 

voor drie jaar en natuurlijk een beschermhoes. Voor de leerling wordt de pakketprijs (iPad, 

hoes en verzekering) ongeveer € 250,-- (over de mogelijkheid van gespreid betalen wordt 

nagedacht). De rest wordt betaald door school, waardoor er nauwelijks meerkosten ontstaan 

voor leerlingen ten opzichte van de huidige situatie. De iPad is vanaf dag één eigendom de 

leerling. Er zal keus zijn in de kleur van de iPad en in de uitvoering van de hoes. Technisch 

gezien zijn alle iPads gelijk. 

 

- Schadeafhandeling en facturatie liggen in deze constructie volledig bij de leverancier. Het 

enige dat nog bij de OSG ligt is het beheer van ruil/leen-iPads in geval van schade en 

natuurlijk de helpdeskfunctie. 

 

Omdat alle iPads moeten worden opgenomen in onze ICT-systemen is het niet mogelijk zelf een iPad 

mee te nemen die elders is gekocht. Om deze reden worden de bestelde iPads ook aan het begin van 

het schooljaar op school uitgereikt. 

 

Uiteraard komt er een regeling voor de ouder(s)/verzorger(s) voor wie € 250, -- een te hoog bedrag 

is. Voor de beleving van de leerling zal daardoor geen verschil ontstaan. 

 
 
 


