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Vestigingen
Alkmaar
Hoorn
Heerhugowaard
Purmerend 

Grootste onderwijsinstelling boven het 
Noordzeekanaal
Circa 14.000 deelnemers
Ruim 1.200 medewerkers

Beroepsonderwijs (ca. 230 opleidingen)
Volwassenen Educatie (35 cursussen)
Contractonderwijs (ca. 180 cursussen)
Vavo (vmbo, havo, vwo)



Distributie methoden en volgorde
• Web-based software 

• SMS/SCCM (Uitrol op afstand)

• Citrix - Presentatie virtualisatie

• Softgrid – Applicatie virtualisatie 

• SoftGrid via Citrix

• Applicatie specifieke installatie

• Handmatige installatie 





• Startmenu
 Op pc aanwezige software, machine afhankelijk

– Handmatig geïnstalleerd 
– via SMS gedistribueerd
– Op pc aanwezige software in het image 

 Softgrid toepassingen (worden bij inloggen aan 
startmenu toegevoegd), dus machine onafhankelijk

• Portaal/Internet
 Webapplicaties
 De Citrix en Softgrid via Citrix toepassingen



Beslissingscriteria 1

• Web based

Applicatie speciaal voor webtoepassingen 

• SoftGrid via Citrix

Voldoen aan Softgrid categorie (zie hierna)

Voldoen aan Citrix categorie (zie hierna)



Beslissingscriteria 2

• Citrix
 geen administratieve rechten nodig 
 geen viewer voor lokaal opgeslagen documenten 
 geen plug/in voor lokaal geïnstalleerde applicaties 
 geen hardware nodig voor licentiedoeleinden
 offline werken niet toegestaan
 geen randapparatuur nodig bij client
 geen aanvullende libraries nodig zoals DirectX of 

OpenGL



Beslissingscriteria 3
• SoftGrid

 geen administratieve rechten nodig 
 geen viewer voor lokaal opgeslagen documenten 
 geen plug/in voor lokaal geinstalleerde applicaties
 geen hardware nodig voor licentiedoeleinden
 geen machine-specifieke licentie gegevens nodig
 geen gebruiker-specifieke licentie gegevens nodig
 geen (gebruik van een) driver 
 geen gebruik van een database client (MSSQL, Oracle)
 Geen upgrade van Microsoft Visual C++ libraries als 

deel van de installatie



Beslissingscriteria 4

• SMS/SCCM
 Geen administratieve rechten nodig om software te 

draaien 
 Geen specifieke installatiesource nodig 
 Installatie kan geautomatiseerd worden door gebruik 

van setup switches of MSI packaging.

• Applicatie specifieke installatie
 Voor installatie is geen tussenkomst nodig van 

beheerder 

• Handmatige installatie 



Verhouding diverse methoden

Citrix 106
Onbekend 3
SMS 69
Softgrid 75
Softgrid via Citrix 45
Speciaal 4
Standalone 15
Webapplicatie 25
Eindtotaal 342

Totaal

Citrix

Onbekend

SMS

Softgrid

Softgrid via Citrix

Speciaal

Standalone

Webapplicatie



Gebruik software

• Webapplicaties 
Leverancier bepaalt gebruik en licentievorm

• Softgrid en Citrix 
Toewijzing bepaalt aanwezigheid
Gebeurt  op 3 niveaus

• SMS/SCCM en handmatige installatie
Geïnstalleerd is beschikbaar



Licenties en licentievormen
• Instellingsbrede licentie

• Vrij gebruik voor een opleiding 

• Gelimiteerd aantal licenties

verschil in uitrol/beschikbaarheid

(Adobe vs Autocad)

• Licentiefile vs hardware

• Geldigheidsduur



Meer dan alleen software

• Digitale leermiddelen

• Aanschaf school vs leerling

• Rol distributeur

• Plaats ELO



Wat hebben we bereikt
• Geen illegale software

• Inzicht in licenties

• Bekend welke software aanwezig is

en wie deze mag gebruiken

• Belang functioneel beheerder

• Inzicht in jaarlijkse updates



Hoe verder
• Inzicht in gebruik software

• Verschuiving naar Webbased en SaaS

• Meer nadruk op ELO en digitale 
leermiddelen

• Invoering laptops en wireless

• Verbeteren functioneel beheer
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