
Aanschafadvies 

Zo nu en dan vragen mensen ons om advies bij de aanschaf van een laptop of pc.  

Ons antwoord is beknopt: koop iets met een NVMe SSD.  

Waarom? Waarschijnlijk is snelheid van je computer voor jou het belangrijkste, en geen 
enkel ander element heeft zoveel invloed op jouw beleving als de harde schijf. Harde 
schijven waren de hoofdreden dat oude computers vaak zo langzaam waren. Voor het 
gemak deel ik de type harde schijven even in drieën:  

1980-2012: de meeste nieuwe computers hadden een HDD (Hard Disk Drive). Die waren het 
langzaamst. 
2012-2020: de meeste nieuwe computers hadden een SSD (Solid State Drive). Die waren 
een enorm stuk sneller dan HDD’s, iets wat ook jullie hebben mogen proeven bij BplusC 
sinds 2015.  
2020+: de meeste nieuwe computers zullen een NVMe SSD (Non-Volatile Memory Express 
Solid State Drive) hebben.  

Deze twee grafiekjes geven je een idee welk verschil deze nieuwe technologie kan maken:  

 

Een NVMe-schijf, de onderste balk, kan ongeveer 5-6 keer sneller data schrijven. Dit is nuttig 
wanneer je bijvoorbeeld grote bestanden kopieert.  

  



Nog veel belangrijker is de leessnelheid: 

 

Een NVMe heeft dus tien keer sneller informatie gevonden dan een standaard SSD. Dit 
betekent dat jouw computer sneller opstart, dat bestanden openen een stuk sneller gaat, en 
je zal zelfs verschil merken tijdens het internetten.  

Het kan best zijn dat als je vandaag een machine aanschaft met NVMe, je pas in 2030 het 
gevoel hebt dat je iets nieuws nodig hebt.  

Verdere componenten maken niet zoveel uit. 8 GB-geheugen volstaat, 16 GB is ruim 
voldoende en maakt je nieuwe apparaat iets toekomstbestendiger. Qua processor hebben 
de meeste mensen genoeg aan een i5.  

De conclusie is dus: 
 
Opslag: NVMe SSD (must-have!) (240+ GB zou voldoende moeten zijn) 
Geheugen: 8 GB ram (nice to have: 16 GB ram) 
Processor: Intel Core i5 (nice to have: Intel Core i7+) 

Voor laptops zijn er nog andere belangrijke dingen die je zelf af moet wegen, zoals 
schermkwaliteit, schermgrootte, gewicht en batterijkwaliteit. 
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