
Open Source Desktop in het 
onderwijs

beheersbaarheid van Open Source en 
Open Standaarden is de integreerbaar-
heid in bestaande omgevingen zeer 
belangrijk. Hoewel steeds meer les-
applicaties tegenwoordig via een inter-
netbrowser gebruikt kunnen worden, 
is het overgrote deel van deze applica-
ties nog steeds gebaseerd op MS 
Windows.

De oplossing

Met deze achtergrond heeft de Onder-
wijsgemeenschap Venlo & Omstreken 
gekeken naar de bruikbaarheid van een 
open source desktop binnen de educa-
tieve omgeving. Na een vooronderzoek 
is besloten om een pilotproject te starten 
op basis van de Novell Linux Desktop, 
met als beheeromgeving Novell Zen -
works Linux Management. De 
Windows-applicaties wor-
den via een ter-

De situatie

Scholen staan voor de uitdaging om de 
best mogelijke desktopfunctionaliteit 
voor de laagst mogelijke kosten te 
krijgen. De IT-afdeling staat voor de 
uitdaging om deze desktop met een 
minimale beheerslast en een maximale 
beschikbaarheid te kunnen aanbieden 
aan de gebruikers in het onderwijs. 
Uitval van desktopsystemen door soft-
wareproblemen of hardwarefouten 
dienen binnen de kortst mogelijke tijd 
verholpen te worden om de continuïteit 
van de lessen niet te verstoren. 
Bovendien dienen de systemen goed 
beschermd te zijn tegen misbruik. 
Zowel van buitenaf, als van binnenuit. 
Gezien het toenemende belang van 
de pc in de lespraktijk en de daarbij 
behorende kosten en afhankelijkheid 
kijken steeds meer onderwijsinstel-
lingen naar mogelijke alternatieven 
voor proprietary softwaresystemen. 
Naast de mogelijkheden en 
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alternatief te zijn voor het gebruik in 
een educatieve omgeving. De uitda-
ging ligt nu in het beschikbaar krijgen 
van lesmateriaal op basis van Open 
Source. De techniek en de business 
case zijn het probleem niet meer.

Aan dit project werkten de 

onderstaande partijen mee:
n  Scholengemeenschap Venlo 

& Omstreken
n OSOSS
n Capgemini
n Novell
n HP
n Intel

the way we do it

minal beschikbaar gesteld.
Voor deze pilot heeft Capgemini een 
klaslokaal ingericht met HP-desktops 
waarop de Novell Linux Desktop is 
geïnstalleerd. Naast deze installatie 
zijn de desktops voorzien van Open 
Office 2.0 als standaard Office-pakket. 
Voor de beheerkant is op één HP 
ML370 server VMWare ESX geïnstal-
leerd. Hierop zijn de Zenworks Linux 
Management, de applicatieserver en 
de terminalserver geïnstalleerd. De 
implementatie en begeleiding van 
deze pilot is door Capgemini verzorgd 
in samenwerking met Novell, OSOSS, 
Intel, HP en Onderwijs Gemeenschap 
Venlo & Omstreken.
De kick-off van het project bestond 
uit een dag testen door leerlingen 
variërend in leeftijd van 12 tot 16 jaar. 
Tijdens deze dag zijn verschillende 
functionaliteittesten uitgevoerd en 
hebben de leerlingen uitgebreid de 
mogelijkheid gekregen om te kijken 
of ze de omgeving konden hacken. 
Op basis van deze testdag is vervol-
gens besloten om de omgeving in de 
dagelijkse praktijk te gaan gebruiken. 
Hierbij gaf een aantal leerkrachten les 
in OpenOffice.org op basis van het 
standaardcursusmateriaal.

Het resultaat

Gedurende dit pilotproject is een aantal 
metingen verricht onder de docenten, 
leerlingen en de beheerders. De voor-
naamste resultaten hiervan zijn:
n  50% reductie in de al lage licentie-

kosten;
n  55% reductie in beheerinspanning;
n  dezelfde gebruikerstevredenheid 

als met de Microsoft Windows 
Desktop.

 
De gekozen oplossing biedt voldoende 
functionaliteit en stabiliteit om een 
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Capgemini levert aan-
toonbaar toegevoegde 

waarde aan de prestaties en verande-
ringsprocessen van zijn klanten in een 
groot aantal branches. Dit gebeurt met 
een compleet en innovatief aanbod van 
consulting-, technology- en outsourcing-
diensten, die vrijheid creëren in het 
ondernemerschap van de klanten. 
Daarbij werkt Capgemini op een onder-
scheidende manier - the Collaborative 
Business Experience - samen met zijn 
klanten aan het behalen van snellere en 
betere resultaten. Bovendien wordt 

gebruikgemaakt van het eigen wereldwij-
de leveringsmodel Rightshore®, met als 
doel de juiste resources op de juiste loca-
tie tegen concurrerende prijzen te kun-
nen leveren. 

Capgemini heeft vestigingen in 36 landen 
en heeft wereldwijd meer dan 83.000 
medewerkers in dienst. De organisatie 
realiseerde in 2007 een omzet van 8,7 
miljard euro. Meer informatie is beschik-
baar op www.nl.capgemini.com
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