
Al veertien jaar lang maakt The 
Rent Company digitaal leren 
voor leerlingen mogelijk. Niet al-
leen in het voortgezet onderwijs, 
maar ook op het middelbaar-, 
hogerberoeps-, en wetenschap-
pelijk onderwijs. 

Corona
“Het coronavirus heeft een boost 
gegeven aan het plaatsonafhankelijk 
leren”, vertelt Paul Merks, Commer-
cieel Directeur The Rent Company. 
“Het is de afgelopen maanden 
duidelijk geworden dat het on-
derwijs, ook in de toekomst, een 
combinatie van online en face-to-fa-
ce onderwijs zal zijn. Een bijkomstig 
voordeel daarvan is dat het onder-
wijs gepersonaliseerd gegeven kan 
worden. Een leerling met dyslexie 
die voorheen moeite had om mee te 
komen in de klas heeft via digitaal 
onderwijs de mogelijkheid om de 
aandacht te krijgen die hij of  zij 
nodig heeft. Met digitaal onderwijs 
kan een leraar de leerling beter 
volgen en meten. Het onderwijs 
wordt daarmee veel persoonlijker en 
de leraar krijgt meer de rol van een 
coach dan van een onderwijzer.”

Studentenlaptops 
“Waar we ons voorheen con-
centreerden op het voortgezet 
onderwijs, zien we nu ook een 
enorme behoefte ontstaan vanuit 
het MBO, HBO en WO”, vertelt 
Mark Boelhouwer Algemeen Di-

recteur The Rent Company. “Ge-
mak en zekerheid, dat is niet al-
leen wat de studenten willen, maar 
ook de ouders en docenten. We 
weten niet hoe de huidige situatie 
zich gaat ontwikkelen. Feit blijft 
dat digitale toegankelijkheid te 

allen tijde gegarandeerd moet zijn 
voor studenten om zo geen even-
tuele achterstanden op te lopen. 
Wij bieden gemak en zekerheid 
met ons Easy4u abonnement. Zo 
hebben studenten altijd toegang 
tot de elektronische leeromge-

ving en digitale lesmethodes voor 
een beperkt maandelijks bedrag. 
Software, service en verzekering 
zijn hierbij inbegrepen, waardoor 
docenten, ouders en studenten 
volledig ontzorgd worden.”

Financiering
Studenten kunnen onze laptops 
per maand huren, maar ze hebben 
ook de optie deze gelijk te kopen, 
aldus Merks. “Bij beide opties 
profiteren ze gedurende de gehele 
looptijd van het Easy4uabonne-
ment van gemak en zekerheid. 
Wanneer de laptop kapot gaat 
komen wij hem ophalen, krijgen 
ze een vergelijkbare leenlaptop en 
brengen we de laptop weer terug 
naar school of  huis na reparatie. 
Mochten de studenten of  ouders 
de kosten niet kunnen dragen 
kunnen ze terecht bij Stichting 
Leergeld of  de gemeente voor 
een stadspas. Ze kunnen dan bij 
ons een laptop tegen gereduceerd 
tarief  aanschaffen. Zo willen 
wij voor iedere student digitale 
toegankelijkheid gemakkelijk en 
plaatsonafhankelijk realiseren.” 

Ga voor meer informatie naar 
www.rentcompany.nl
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