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Binnen het onderwijs op de LiS wordt gebruik gemaakt van een laptop. Als student dien je zelf een laptop aan te 
schaffen. Dit is kun je doen bij de CampusShop waarmee de LiS samenwerkt, maar is niet verplicht. De laptop 
moet voldoen aan de hieronder genoemde eisen:

Minimale systeemeisen

Besturingssysteem LiS
Binnen de LiS werkt alles op basis van Microsoft Windows. Om deze reden wordt je sterk aanbevolen een laptop 
aan te schaffen die gebruik maakt van hetzelfde besturingssysteem. De LiS is niet verantwoordelijk voor het juist 
functioneren van je laptop. De LiS heeft geen ICT service voor haar studenten.

Software
Software is natuurlijk noodzakelijk. Als student zijn er verschillende mogelijkheden om software aan te schaffen. 
Onderstaande software pakketten moeten op jouw laptop draaien voor een succesvolle studie op de LiS:
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*Voor het installeren van Autodesk Inventor krijg je hulp tijdens de eerste lessen.

Over de CampusShop
De CampusShop is een winkel waarbij student makkelijk, snel, tegen goede prijzen en service laptops kunnen
aanschaffen. Voor studenten van de LiS geldt dat de laptop wordt afgeleverd met een studenten
garantieregeling. Daarmee zit je in geval van schade of defect nooit langer dan een week zonder laptop.

Je kunt eenvoudig betalen met Ideal of Creditcard. Ook gespreid betalen behoort tot de mogelijkheden. 

Reparatie, garantie, klantenservice en retourneren zijn goed geregeld. Voor meer zekerheid zijn er verschilllende
verzekeringspakketten af te sluiten welke jou kunnen ondersteunen in geval van problemen met de laptop. 

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de CampusShop. Selecteer in het selectieveld de Leidse
instrumentmakers School en bekijk de laptops welke passend zijn voor de opleiding.

Wil je liever persoonlijk advies? Dan nodigt de CampusShop je graag uit in een van de Paradigit shop-in-shops.
De Paradigit medewerkers adviseren je graag welke laptop het beste bij jouw studie past. In de winkels van
Paradigit is een speciale ruimte ingericht om alle CampusShop laptops te bezichtigen. Heb je een keuze
gemaakt? Dan kun je deze direct aanschaffen. 

Besturingssysteem
Processor
Geheugen
Opslagcapaciteit
Grafische kaart
Beeldscherm resolutie

Windows 10 of 11
2,5 GHz of hoger (advies minimum i5 processor 11th Generation)
Minimaal 16GB of hoger
Minimaal 256GB of hoger
Minimaal 1GB GPU met 29 GB/S bandwith en directX 11 compliant
Minimaal 1280 x 1024 

Windows 10 of 11
Office 2019 (home/student/pro)
Autodesk Inventor*
Cura
Arduino IDE
Arduino IDE Windows applicatie

Betaald
Betaald
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

https://www.campusshop.nl/
https://www.campusshop.nl/
https://www.campusshop.nl/
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://www.arduino.cc/en/software
https://apps.microsoft.com/store/detail/arduino-ide/9NBLGGH4RSD8?hl=nl-nl&gl=NL

