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(English)

The Staring College is a public secondary school for ’ lwoo, vmbo, havo, atheneum-,
gymnasium- and gymnasium+’ for all students regardless of race, ethnic origin , religion
and sexual orientation. The Staring College offers students a stimulating environment
to work on the development of their individual talents and abilities together.
The purpose of the Staring College is to assist in the search for and prepare them for
a suitable place in society. This is done by personal attention and commitment. A
prerequisite for working on the students talents is a continuous connection of the school
with the community. The Staring College has thereby an eye out for social developments
and responds to that.
Infrastructure
We use ZENworks Configuration Management to manage more than 650 PCs spread
across three locations within a Novell environment. Using ZENworks Control Center, we
can provide our PCs with a base Windows 7 image and apply Windows and printerpolicies.
We also manage more than 250 software bundles. Made with ZENworks Application
Virtualization when possible (exam software from ’CITO’, Sketchup and Picasa, old
versions of Office and CDs for arts-classes). In addition there are many MSI bundles
available (Chrome, Java, Flash, Shockwave, Air, Silverlight etc.) ZENWorks combined
with Bundle Commander is indispensable for us.
Feedback
“We’ve been using Bundle Commander for almost two years now and it took some
time to recognize its value. Especially now since we can purchase the software via
’SLBdiensten’, it has also become very attractive price-wise. On the question: ”Can we
have Google Chrome on every PC in the near future”, I could say with certainty ”Yes,
that will be ready tomorrow”. Thanks Bundle Commander!”
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Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo,
havo, atheneum-, gymnasium- en gymnasium+ onderwijs voor alle leerlingen ongeacht
ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College biedt leerlingen een
stimulerende omgeving om samen te werken aan de ontplooiing van hun talent en
individuele kwaliteiten.
Het doel van het Staring College is om elke leerling te begeleiden bij de zoektocht naar
en voor te bereiden op een passende plaats in de maatschappij. Persoonlijke aandacht
en betrokkenheid zijn de uitgangspunten voor de manier waarop dit wordt gedaan. Een
continue verbinding van de school met de maatschappij is een voorwaarde om met elke
leerling te kunnen werken aan zijn of haar specifieke talent. Het Staring College heeft
daarbij een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoekt die op en speelt
daarop in.
Infrastructuur
Om de ruim 650 pc’s verspreid over 3 locaties binnen een Novell omgeving te kunnen
beheren maken we gebruik van ZENworks Configuration Management. Met behulp van
ZENworks Control Centre kunnen we onze pc’s van een basis Windows 7 image voorzien
en worden Windows- en printerpolicies toegepast. Ook beheren we hiermee onze
ruim 250 software bundels. Daar waar mogelijk gemaakt met ZENworks Application
Virtualization (examensoftware van het Cito, Sketchup en Picasa, oude versies van
Office en cd’s voor kunstvakken). Daarnaast worden er ook veel MSI bundels beschikbaar
gesteld (Chrome, Java, Flash, Shockwave, Air, Silverlight etc.). ZENWorks is voor ons
onmisbaar en inmiddels is Bundle Commander daarbij gekomen.
Feedback
“Wij gebruiken Bundle Commander nu bijna 2 jaar en het heeft even tijd gekost om de
waarde ervan in te zien. Zeker nu we via SLB-diensten het pakket kunnen aanschaffen is
het ook prijstechnisch gezien heel aantrekkelijk geworden. Op de vraag: ‘’Kunnen jullie
er voor zorgen dat op elke pc de komende tijd Google Chrome gaat draaien?” kon ik met
een gerust hart zeggen: “Ja hoor, morgen klaar!” Mede dankzij Bundle Commander.”
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