
Ik wil op de digitale sneltrein!

Wat moet je, naast een smartphone, 
kiezen als beginner:

een laptop of een tablet, of volstaat een 
smartphone?

ComputerWegwijs – Welk toestel (Sept. 2022)



Belangrijkste toestelkenmerken
Laptop Tablet, Smartphone

Besturingssysteem Windows, macOS (Apple),
Chromebook, Linux

iOS, Android

Toetsenbord Apart Op het aanraakscherm
(of extern via bluetooth)

Bediening Muis en/of Touch pad Op het aanraakscherm

Schermgrootte 13 tot 17 in Tablet: 7 tot 10 in
Smartphone: 4.5 tot 7 in

Gewicht 1 tot 4 kg 300 tot 500 g

Rekenkracht Groot tot heel groot Gemiddeld tot vrij groot

Opslag 256 GB tot 4..5 TB 32 tot 512 GB

Hoe apps installeren Via een “Store” en/of 
downloaden via websites

Via App Store (iOS) en Play Store 
(Android)

Apps beschikbaarheid 35.000.000+ 2.000.000+

Aansluitingen Uitgebreid: Wifi, extern scherm, 
verschillende apparaten

Beperkt: Wifi + enkele apparaten 
via USB C

Prijzen 250 tot 3000+ € 200 tot 1000+ €
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Wanneer kiezen voor een smartphone?
• Als je hoofdzakelijk gebruikmaakt van:

– Bellen en sms
– Whatsapp
– Sociale media apps: Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, TikTok, enz.
– Foto’s nemen en bekijken

• Als je verder ook apps gaat gebruiken zoals:
– E-mail (sporadisch)
– Online bankieren
– Parkeren,
– Maps (plaatsen zoeken, navigeren..)
– KMI, Buienradar, ..
– Radio en muziek: via bluetooth, in de auto, ..

• Wanneer je:
– Geen probleem hebt met het kleine scherm voor video, foto’s, websites, kranten 

en boeken lezen, enz.
– Weinig op het internet moet/wil zijn.
– Radio, TV-apps, YouTube, Netflix e.d. weergeeft op je TV.

• Als je maar beperkt het toetsenbord gaat gebruiken.
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Wanneer kiezen voor een tablet?

• Als je een relatief groot scherm wil en geen probleem hebt 
met de bediening
– Aanraakscherm: bediening met de vingers
– Toetsenbord op het scherm

• Als je wat comfortabeler wil internetten:
– Surfen,
– Sociale media,
– Online video bekijken: YouTube, ..
– Bankieren,
– Online shoppen

• Als je iets meer mogelijkheden wil hebben om e-mails te 
bekijken, zelf op te maken en te versturen.

• Als je spelletjes wil spelen.
• Om kranten, tijdschriften en boeken te lezen.
• Als je een toestel wil dat snel beschikbaar is, direct opstart en 

een behoorlijke batterijduur heeft (10..14 uur).
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Wanneer kiezen voor een laptop?

• Als je al het vorige wil doen maar met een groter scherm, 
een apart toetsenbord en een muis (of Touch pad).

• Als je veel moet typen

– Documenten

– Excel, Powerpoint,

– E-mail

• Als je krachtige apps nodig hebt. Bijvoorbeeld voor:

– Foto- en videobewerking

– Andere creatieve toepassingen

• Wanneer je veel opslagruimte moet hebben om 
gegevens, documenten, enz. te bewaren.

• Als je externe toestellen wil gebruiken en aansluiten.
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Samenvattend

• Een smartphone kies je:
– Als alles-in-één toestel en om te bellen en sms’en.
– Als surfen op het internet een bijkomstigheid is.
– Focus ligt op Communicatie.

• Een tablet kies je voor:
– De snelle toegang: om foto’s en video’s te bekijken, iets op te 

zoeken op het internet, beperkt te e-mailen, spelletjes te 
spelen, te lezen..

– Focus ligt op Consumeren en Entertainen.

• Een laptop kies je voor:
– Alles hierboven plus het meer uitgebreide werk, zoals: teksten 

opmaken, veel e-mailen, krachtige programma’s gebruiken 
(foto- en videobewerking, enz.)

– Het groter scherm in combinatie met een apart toetsenbord en 
muis/Touch pad.

– Focus ligt op Produceren.
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