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Welke moeilijke keuzes moeten we
maken op weg naar een wereld
met duurzame energie?

Mede mogelijk gemaakt door:

DE BNR’S BIG FIVE
MET ART EN DIANA
ELKE WERKDAG VAN
10.00 TOT 11.00 UUR

DEZE WEEK

BNR‘S BIG FIVE

VAN DE ENERGIEDILEMMA’S

ADVERTENTIE

E L E K T R O N I C A

Nederlanders enBelgenvechten
omdenog laptoploze leerling
PieterHaeck
Amsterdam

Hetknettert opdemarkt van laptops
voorhetonderwijs.DeNederlandse
marktleider valt deBelgischemarkt
aan,deBelgische lonktnaarNeder-
landse scholen.

Beginseptember.OpeenfotoopdeFace-
book-paginavanmiddelbareschoolKTA
uitBruggehijsenvijftienleerlingenhun
Google Chromebookmet blauwe hoes
boven hun hoofd. ‘Ons digitaal verhaal
schrijvenwesamen’,klinkthet,meteen
bedankje voor The Rent Company. Dat
bedrijf is inNederlandmarktleidervoor
het leverenvanChromebooksof laptops
(deMicrosoft-variant)aanscholierenuit
het voortgezet onderwijs.
Het bedient er 500 van de 800 à 900

scholen die hun leerlingen al vragen
een eigen laptop te hebben. Voor 1 sep-
tember 2019 beleverde het België nog
schuchtervanuitNederland,nugaathet
all-in:meteenBelgischevennootschap,
eennieuwkantoornabij studentenstad
Leuven, en de claimdat het al 25 scho-
lenmetdrieduizendleerlingenbelevert.

Het iseenaanvalophetBelgischebe-
drijf Signpost, marktleider op de Bel-
gischemarkt voor hardware in het on-
derwijs. Al broedt Signpost-ceo Arne
Vandendriessche op zijn beurt op een
tegenzet. Zijn bedrijf staat in contact
met zeventienNederlandsemiddelba-
re scholen om vanaf 1 september 2021
testartenmeteenlaptopproject.Al reikt
deambitie veel verder: ‘Wewillen tegen
1september2022inhonderdscholenin
Nederlandactief zijn’, klinkt het.

Vandendriesschekrijgt eengeduchte
tegenstander. Deman achter TheRent
Company, Ronald van denBoogaard, is
een veteraan opdeNederlandsemarkt.
Hijtimmertalsinds2004aandewegmet
zijnbedrijf.HetonderwijsinNederlandis
verdermetcomputers indeklasdandat
inBelgië. Inhetprimaironderwijsschaf-
fenscholenveelalzelf laptopsaan, inhet
voortgezetonderwijsiseeneigencompu-
ter voor de leerling gangbaar. De school
bepaalthetmodelenouderskunnenkie-
zen:zeschaffenhetaanviadeIT-partner

Het onderwijs in Nederland is verdermet computers in de klas dan dat in België. FOTO: FLIP FRANSSEN/ANP

vandeschoolofkopenhet elders.
Dieomslagnaareeneigentoestel isal

achtànegenjaaraandegang,schatVan
denBoogaard, indiematedathet eind-
puntinzicht is. ‘Ikzienogtweejaargroei.
Erzijn800à900scholendieeenlaptop-
projecthebben.’ InNederlandzijn1450
middelbare scholen. Demarkt is bijna
voor tweederde ingenomen.

Vandendriesschemaaktzichsterkdat
hijzijnvoetnogtussendedeurkrijgt. ‘Er
is nog veelmogelijk op deNederlandse
markt.DeNederlandseleverancierswer-
kennietechtopmaat,hunaanbodiserg
gestandaardiseerd.’ Sommige scholen,
zoals inhet technischonderwijs, vragen
meerflexibiliteitquatoestelensoftware.
‘Wij zullen ons vizier vooral richten op
scholen die eisen stellen aan de laptop
vande leerling.’

Signpost slaagde er de afgelopen vijf
jaar in door te groeien naar 65.000 ac-
tieve laptops voor leerlingen, verspreid
over250Belgischemiddelbarescholen.

Maarhetbedrijfmoet tegelijkzijnBelgi-
scheflankafdekken.Demarkt ligt daar
nogmeer open. Signpost belevert nog
maar 250 van de 950 Vlaamsemiddel-
bare scholen, al denkt het volgend jaar
door te groeiennaar 500 scholen.
De markt is rijp voor concurrentie,

vindt Niel VanMeeuwen, die The Rent
Company in België voet aan de grond
moet doen krijgen. ‘Drie jaar geleden
kregen we voor het eerst de vraag van
een aantal scholen, die vonden dat er
weinig keuze was.’ Het thuisonderwijs
tijdensdelockdownheefthet themaho-
geropdeagendagezet,meentVanMeeu-
wen. Daar is Vandendriessche hetmee
eens. ‘Zonder eigen laptop geen onder-
wijs thuis. De coronacrisis heeft een en
ander versneld.’

Hoewel The Rent Company en Sign-
post allebei hardware verhuren of ver-
kopen,willen ze zichniet zozeer onder-
scheiden viamerken ofmodellen van
laptops. Démanier om het verschil te

maken is via eengoededienstverlening
aan scholen en ouders. ‘We verkopen
niet alleen een toestel’, zegt VanMeeu-
wen. ‘Wenemenhethele logistiekepro-
ces uit handen van scholen en ouders:
we staan in voor facturatie, we leveren
het toestelmetdenodigesoftwarevoor-
afgeïnstalleerd,weregeleneenvervang-
toestel in het geval van schade, we heb-
ben vervangonderdelen indiennodig.’
Scholieren gebruiken hun toestel

nu eenmaal intensief, merkt Van den
Boogaardop.TheRentCompanymoest
in het vorige schooljaar 31.000 repara-
ties doen op 155.000 actieve toestellen.
‘Dat is geenwonder. Scholieren gebrui-
kenhet toestel achtuurperdag,nemen
hetmeevanschoolnaarhuis, en leggen
het daar samenmet hun boekentas in
dehoek.’Demissie isgeslaagdalsnoch
deouders,nochdeschoolwakkerhoeft
te liggeninhetgevalvanschade,besluit
VanMeeuwen. ‘Wij verkopen eigenlijk
comfort engemak.’

RaketaanvalAzerbeidzjan
Van onze redacteur
Amsterdam

Bij een raketaanval opdeAzerbei-
dzjaanse stadGandja is een dode
gevallen en zijn vier mensen ge-
wond geraakt. Volgens de rege-
ring vanAzerbeidzjan zit Armenië
achter de aanval. Het buurland
ontkentdat.Maarde leider vande
separatistische enclave Nagorno-
Karabachsteltdatheteenmilitair
vliegveldheeftvernieldindeopeen
nagrootstestadvanAzerbeidzjan.

Datmeldeninternationalepers-
bureaus. Volgens Nagorno-Kara-
bach is de aanval op Gandja een
vergelding voor het bombarde-

ment van de stad Stepanakert
door Azerbeidzjan, eerder op de
dag.Azerbeidzjannoemtdeaanval
ophetmilitaire vliegveld inGand-
ja een ‘openlijke provocatie’ van
Armenië dat ‘het theater van het
conflictuitbreidt’.OokTurkije,dat
Azerbeidzjan openlijk steunt, ver-
oordeelt de raketaanval. Rusland
heeftallebetrokkenpartijengiste-
renopgeroepentoteenstaakt-het-
vuren. Officieel geldt sinds 1994
een staakt-het-vuren tussen Ar-
menië enAzerbeidzjan,maar rus-
tig werd het er nooit. Sinds vorige
weekzondaglaaithetconflictweer
opmetbeschietingenenbombar-
dementenover enweer.

B U I T E N L A N D

pagina 20, 05-10-2020 © Het Financieele Dagblad


