
‘Acer Chromebooks bieden 
ongekende mogelijkheden’
Als nieuwe grote stap in de digitalisering van haar onderwijssysteem 
schafte PCBO De Boustien in Friesland dit jaar 255 Acer Chromebooks 
aan. ‘De Chromebooks vormen nu al een integraal onderdeel van onze 
lessen’, vertelt directeur Ietje de Vries trots.

De vereniging waar de protestants-christelijke 
bassischool De Boustien onder valt, heet PCBO 
Dantumadiel. Deze bestaat uit zeven scholen. Dirk 
Haijma, bovenschools ICT-coördinator, vertelt dat voor 
de zeven scholen in totaal 1200 Chromebooks zijn 
aangeschaft: “De vereniging heeft er duidelijk voor 
gekozen om een flinke investering in de toekomst te 
doen. Het bijzondere van De Boustien is dat daar echt álle 
leerlingen een eigen Chromebook hebben gekregen.”

Onderdeel van de les
Directeur Ietje de Vries vertelt dat De Boustien als enige 
school binnen de vereniging al met Snappet tablets 
werkten: “Maar we merkten al snel dat die tablets te klein 
en minder goed werkbaar waren, vooral voor de groepen 
vijf tot en met acht. Dus moest er iets beters komen.”
Het proces waarbij tot de aanschaf van Acer 
Chromebooks werd besloten was eigenlijk heel simpel, 
vult Haijma haar aan: “We hebben eerst vastgelegd 
wat de visie van onze vereniging is ten aanzien van 

digitaal onderwijs. Wat voor digitaal onderwijs willen wij 
geven? Uiteraard hebben we dit in samenspraak met de 
leraren gedaan. Daar kwam vooral uit dat de computer 
die we zouden gaan inzetten een integraal onderdeel 
van het aanbieden van de lesstof zou worden. Dus niet 
alleen een verwerkingseenheid van de lesstof, maar 
echt onderdeel van de les zelf. Die computer moest 
een toetsenbord en een zeer goede batterij hebben en 
verder robuust en licht zijn. Ook wilden we hier op De 
Boustien alle leerlingen van een computer voorzien. 
De onderbouw met touch, want dan kunnen ze sneller 
en intuïtiever werken en hem ook als tablet gebruiken, 
en de bovenbouw zonder touch. Dat laatste was een 
financiële beslissing, maar kinderen in groep vijf tot en 
met acht kunnen prima met alleen een toetsenbord uit 
de voeten.”

Aanschaf
“Met deze vraag en het vastgestelde budget zijn we naar 
onze ICT-dienstverlener VWC gestapt”, vervolgt Haijma. 
“Zij kwamen meteen met deze Acer Chromebooks op de 
proppen. We waren meteen overtuigd van deze laptops.”
Vlak voor de zomer van 2018 werd begonnen met de 
uitrol en de implementatie is na de zomer afgerond. 
Omdat alle 255 leerlingen tegelijk van de Chromebooks 
gebruik moeten kunnen maken, moest wel de capaciteit 
van het wifinetwerk worden uitgebreid. Aan het eind van 
elke lesdag worden de Chromebooks veilig in afgesloten 
laadkasten opgeborgen. VWC kan bovendien via de 
centrale beheeromgeving automatisch alle benodigde 
updates verzorgen, waardoor de machines elke dag in 
topconditie zijn. Daar is verder binnen de school geen 
beheer meer voor nodig.

Chromebook 11 N7 en Spin 11
De hele bovenbouw en de leraren van De Boustien kregen 
de Acer Chromebook 11 N7 (C731) en de onderbouw 
de Acer Chromebook Spin 11 (R751T). Beide types zijn 
extreem sterk en schokbestendig en daardoor bijzonder 
geschikt voor gebruik in het onderwijs. Daarnaast zijn 
ze klein (11 inch), dun en licht en kunnen kinderen de 
Chromebooks dus makkelijk hanteren. De Spin 11 heeft 
bovendien ook nog een uniek drainagesysteem waarmee 
gemorste vloeistof door het toetsenbord heen wordt 
afgevoerd zonder schade aan te richten. Het touchscherm 
van de Spin 11 ten slotte kan helemaal omklappen en zo 
ook als tablet functioneren. Ideaal voor ‘de kleintjes’.

Meer interactie
Directeur De Vries is lovend over de Chromebooks: 
“Het is echt geweldig wat deze apparaten ons voor 
mogelijkheden bieden. Nu al, maar ook in de toekomst. 
We staan aan het begin en zijn eigenlijk nog in de 
verkennende fase, maar ik zie de interactie tussen leraren 
en leerlingen toenemen.”
Eén ding vindt De Vries wel heel jammer en dat is dat de 
Cito-toetsen voor het leerlingvolgsysteem (LVS) op dit 
moment nog niet op de Chromebooks gedaan kunnen 

worden: “Dat moet dan nog gewoon op papier en daar 
baal ik van. Ik denk dat juist het delen van die resultaten 
tussen leraren onderling, met leerlingen en met ouders 
een prachtig voorbeeld is van hoe digitalisering het 
onderwijs kan verbeteren.” Haijma haast zich te zeggen 
dat dit niet aan de Chromebooks ligt: “Die kunnen dat 
moeiteloos, maar het is iets aan de achterkant van onze 
omgeving. We zijn met man en macht samen met onze 
ICT-dienstverlener VWC bezig om dit in orde te maken.”

Internationalisering
De Vries eindigt met een beschouwing: “Zoals 
gezegd zien we de Chromebooks niet alleen 
als een verwerkingseenheid, maar vooral als 
communicatiemiddel. Tussen leraar en leerling, maar 
ook tussen leerlingen onderling. Met het oog op het 
steeds internationaler worden van de wereld hebben wij er 
bewust voor gekozen om een school te worden met Vroeg 
Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). Leerlingen in groep 
acht communiceren al met leerlingen in andere landen 
in vreemde talen. Nu ze allemaal een eigen Chromebook 
hebben, kan dat veel beter en eenvoudiger. We hebben 
de leerlingen met deze Chromebooks dus letterlijk de 
toekomst in handen gegeven.”
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