Info voor (toekomstige) PPW laptopstudenten
Binnen de opleidingen van de psychologie en pedagogie van de UGent is er steeds meer
laptopgebruik. Ook sommige practica zijn volledig met laptops. Hieronder willen we een aantal
adviezen (aanschaf, gebruik, …) bundelen rondom laptopgebruik voor de studies binnen de PPW.
Je moet een computer hebben die in staat is de laatste softwareversies van R, RStudio, Citrix, Cisco
Anyconnect ... uit te voeren. (wat betekent dat je de laatste versies van MacOS of Windows moet
hebben)
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Aankoop
Welke specificaties zijn voldoende?
Voor de gemiddelde PPW student is een laptop met volgende specificaties voldoende
Processor: intel i3 of i5 (of AMD Ryzen)
RAM: 8GB (max 16GB)
HD: 256GB SSD
De keuze qua scherm (11inch, 13inch of 15.6inch) is een persoonlijke keuze, maar hou rekening dat
de meeste toestellen met schermen lager dan 15inch geen numeriek keyboard hebben.
Je kan ook kiezen voor een Apple (Mac), dan is elk model dat ze aanbieden ruim voldoende.

Waar kopen en Geen UGent notebookactie?
Er is binnen de UGent geen notebookactie voorzien. Maar we willen wel enkele sites geven waar je
degelijke laptops kan kopen. Dit houdt zeker geen verplichting in. Je kan dus evengoed bij een
gewone (web)winkel kopen.
https://www.campusshop.be/
Er zijn ook studentenkortingen te verkrijgen bij Apple https://www.apple.com/be-nl-edu/store en
Dell https://www.dell.com/nl-be/lp/students .
Verder doen vele (web)winkels in het begin van het jaar goede acties voor toekomstige studenten.
Er bestaan ook “refurbished” computers. Dit zijn toestellen uit bedrijven, die na enkele jaren dienst,
worden nagekeken en via websites te koop worden aangeboden. Meestal aan een zeer
aantrekkelijke prijs. Voor je koopt vraag je best wel na of het toestel aan al je specificaties voldoet
(bvb. Azerty, Qwerty…)..

Is extra garantie/service nodig?
Alles kan defect gaan. Maar moet je daarom voor een extra garantie/service gaan?
Binnen de UGent bieden we geen vervangtoestellen aan, en je kan ook geen toestellen huren.
Heb je zelf (of via via) nog een mogelijkheid om tijdelijk aan een reserve toestel te komen dan kan
je zeker overwegen om geen extra garantie/service te nemen. In de tussentijd kan je dan het toestel
laten repareren of een nieuw kopen.
Ben je daarentegen altijd de persoon met “pech” dan kan je overwegen extra garantie/service te
nemen. Betaal wel nooit meer dan 1/3 van de aankoopprijs aan extra garantie/service.
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Extra’s
Welke software moet ik bijkopen?
Office kan je als student downloaden via https://office.ugent.be . Dit zowel voor een Windows pc als
een Mac. Office moet je dus niet bijkopen.
Een goede virusscanner is tegenwoordig standaard aanwezig in elke versie van Windows. Dit hoef je
dus niet te kopen.
Alle andere software die je nodig hebt is vaak gratis te downloaden (R, RStudio, PsychoPy…), of zijn
beschikbare apps via het web, of worden aangeboden via Athena.
(zie https://helpdesk.ugent.be/athena/ )
Mogelijks zal je wel tijdens je opleiding, voor bepaalde taken, een software met licentie moeten
kopen (gelijkaardig met het aankopen van boeken of cursussen) maar dit wordt zoveel mogelijk
vermeden binnen de opleidingen van de PPW.
Je moet dus, in eerste instantie, geen extra software bijkopen. Enkel tijdens de opleiding moet je
mogelijks een licentie kopen.

Wat heb ik nog nodig?
Een goede stevige tas/rugzak om je laptop te beschermen.
Handig: Een externe Harde Schijf om regelmatig een back-up te nemen.
Een deftige koptelefoon (eventueel met microfoon) is een must, aangezien je vaak samen in één
lokaal zit en er vrij veel audio- en videomateriaal beschikbaar is binnen de opleidingen. .
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Steun
Financiële Steun nodig?
In dat geval kan je contact opnemen met de Sociale Dienst van de UGent via hun website
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/sociale-dienst.

Kan ik wat technische ondersteuning krijgen?
Tijdens elke les krijgt men de nodige info omtrent de te gebruiken software/toepassingen.
En we begrijpen dat niet elke PPW student een technische knobbel heeft en daarvoor voorzien we
ondersteuning in de vorm van Franky.Maes@UGent.be . Je kan hem altijd mailen, maar inhoudelijke
vragen (zoals hoe moet ik mijn statistiekproblemen oplossen) mag hij niet behandelen.

Helpdesk
Er staat veel informatie op: https://helpdesk.ugent.be/online
En je kan de UGent Helpdesk ook contacteren via: https://helpdesk.ugent.be/helpme/
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