
Red Spider Next Generation biedt het Da Vinci 
College naast Identity Management een perfecte 
basis voor de digitale leeromgeving.

Een aantal praktische overwegingen waren de directe 

aanleiding voor het Da Vinci College om de nieuwe versie 

van Red Spider, Red Spider Next Generation te implemen-

teren. Inge Meere, Hoofd ICT services van het Da Vinci 

College is er inmiddels echter van overtuigd dat deze stap 

veel meer heeft gebracht dan een voortzetting van de 

ondersteuning op Identity Management gebied.
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>> Red Spider Next Generation biedt 
Da Vinci College naast Identity 
Management een perfecte basis voor 
de digitale leeromgeving

Een aantal praktische overwegingen 
waren de directe aanleiding voor het 
Da Vinci College om de nieuwe versie 
van Red Spider, Red Spider Next 
Generation te implementeren. Inge 
Meere, Hoofd ICT services van het Da 
Vinci College is er inmiddels echter 
van overtuigd dat deze stap veel 
meer heeft gebracht dan een 
voortzetting van de ondersteuning 
op Identity Management gebied. 

Meere: “Het digitale schoolgebouw wordt 

door Red Spider Next Generation mogelijk 

gemaakt! Red Spider Next Generation is 

veel completer dan de vorige versie en 

bovendien speciaal voor scholen zoals de 

onze ontwikkeld. Dat merk je aan alles: 

het sluit direct aan op door ons gebruikte 

pakketten voor de registratie van 

bijvoorbeeld onze deelnemers. 

Ook met de mogelijkheid de 

ondersteuning uit te breiden naar de 

gegevens met betrekking tot 

medewerkers, ouders en andere 

belanghebbenden zijn wij heel blij. Het is 

gewoon een prachtig systeem.”

Zoals meer onderwijsorganisaties werd 

ook het Da Vinci College geconfronteerd 

met de a�opende ondersteuning op het 

door hen gebruikte 

deelnemers-registratiesysteem nOISe. 

De overstap naar een nieuw systeem, 

KRD, in combinatie met de geplande 

overstap naar een nieuwe 

Windows-omgeving betekende nog iets 

meer: omdat nOISe het ‘voedende’ 

systeem was binnen de Red Spider 

Identity Management oplossing die de 

school al een aantal jaren naar volle 

tevredenheid inzet, werd men 

gedwongen ook hier een overstap te 

maken. Zo kwam de nieuwe versie van 

Red Spider in beeld. 

De keuze voor een speci�ek nieuw 

deelnemers- registratiesysteem hoefde 

hier overigens niet door te worden 

beïnvloed: Red Spider Next Generation 

biedt namelijk standaard ondersteuning 

voor álle gangbare deelnemers- 

registratiesystemen.

Waarom de keuze voor Red Spider 
Next Generation? Het Da Vinci had 
immers ook kunnen kiezen voor een 
andere Identity Management 
oplossing.

Meere: “Natuurlijk hebben we gekeken 

naar de alternatieven en uiteraard 

hebben we een business case opgesteld. 

Direct was duidelijk dat we wilden gaan 

voor een integrale oplossing. 

Deeloplossingen werken niet, of deels, en 

zijn niet in het belang van de deelnemers. 

Dan krijg je ‘houtje touwtje’ en dat wilden 

we niet.”

Het Da Vinci College en de dienst 
ICT

Het Regionaal Opleidingen Centrum Da 

Vinci College verzorgt opleidingen voor 

middelbaar beroepsonderwijs, 

educatie, VAVO, Hoger Beroeps 

Onderwijs en trainingen en cursussen 

voor het bedrijfsleven. 

Het Da Vinci College is georganiseerd in 

onderwijsdomeinen en onder-

steunende diensten. De dienst ICT van 

het Da Vinci College beheert voor het 

Da Vinci College de gehele ICT 

infrastructuur, zowel de hardware als 

het applicatiebeheer. De dienst heeft 

de afgelopen jaren ook ondersteuning 

van het ICT beheer op zich genomen 

voor: 

• GriendenCollege (Sliedrecht)

• Merewade College (Gorinchem) 

• LOC@ Zwijndrechtse Waard 

• Stedelijk Dalton Lyceum (Dordrecht) 

Bij elkaar 20 vestigingen die middels 

glasvezel met elkaar verbonden zijn. 

Het werkgebied strekt zich uit van 

Oud-Beijerland tot Wijk en Aalburg met 

als grootste concentraties Dordrecht en 

Gorinchem. Het netwerk betreft ruim 

5000 werkplekken en een serverpark 

van 140 servers in een mix van Novell, 

Microsoft en VMware omgevingen, met 

een grote diversiteit aan zowel 

bedrijfsapplicaties als onderwijs-

applicaties.
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Als je kijkt naar de integrale oplossingen, 

springt Red Spider Next Generation er 

direct uit: speciaal voor het onderwijs 

ontwikkeld, gebaseerd op onze situatie. 

Het is oneindig veel meer dan een aantal 

koppelingen: er zit logica in de 

koppelingen die real life wordt toegepast. 

Bovendien is er sprake van koppelingen 

‘heen en terug’ en wordt er intelligentie 

toegevoegd aan de ‘voedende laag’. 

Dit betekent dat we naadloos kunnen 

aansluiten op de werkafspraken die 

binnen onze organisatie van toepassing 

zijn.

Een voorbeeldje: een vertrekkende 

deelnemer komt nog wel eens terug. 

Daarom hebben wij bepaald dat zijn of 

haar gegevens 30 dagen ‘in quarantaine’ 

blijven voor het geval dat dat gebeurt. 

Deze intelligentie is in Red Spider Next 

Generation ingebouwd.

Natuurlijk zijn er andere IDM oplossingen 

op de markt die aangeven hetzelfde te 

kunnen als Red Spider Next Generation. 

Het verschil met Red Spider Next 

Generation is dat deze oplossing dit 

standaard al biedt en het dus niet op basis 

van onze case speciaal voor ons moest 

worden ontwikkeld.”

Gevraagd naar de verdere voordelen van 

Red Spider Next Generation, noemt Meere 

het vermijden van fouten. Doordat in het 

onderwijs vaak sprake is van hoge 

werkdruk in de piekperiodes, is de kans 

op fouten altijd aanwezig. Het gebruik 

van Red Spider Next Generation sluit deze 

fouten uit. Wat goed is gedaan aan de 

basis – en dus goed terecht komt in het 

voedende systeem – is vanzelf 100% 

correct in alle afnemende systemen terug 

te vinden.

Meere: “Onze ICT-organisiatie verzorgt 

ook de ICT-dienstverlening voor een 

aantal andere scholen in de regio. Niet al 

deze scholen beschikken over een 

IDM-oplossing en daar zie je dan als het 

ware direct de business case voor een 

dergelijke oplossing.’’

Hoe zit het eigenlijk met die business 
case?

Meere: “In het geval van het Da Vinci 

College was de business case voor een 

Identity Management oplossing duidelijk. 

Wij gebruikten immers al de vorige versie 

van Red Spider en konden deze 

functionaliteit absoluut niet meer missen. 

Die zit ingebakken in onze dienst- 

verlening en in onze processen en vormt 

bovendien de basis voor onze digitale 

leeromgeving.”

Meere beaamt vervolgens dat bij een 

business case voor een eerste 

implementatie uiteraard veel elementen 

een rol spelen. Naast de eisen die nu, of 

binnenkort worden gesteld aan de 

digitale leeromgeving, hangen de wensen 

en eisen af van de problemen die worden 

ervaren met betrekking tot de invoer en 

verwerking van gegevens. Verder is 

belangrijk welke risico’s hieraan zijn 

verboden en in hoe verre deze, 

organisatiebreed, meetbaar en bekend 

zijn. Naast deze overwegingen geeft zij 

het volgende mee:

“Red Spider Next Generation voegt iets 

toe voor onze deelnemers. In het leven 

van onze leerlingen lopen school en privé 

door elkaar en worden steeds meer één. 

Dit vind je terug in hun verwachtingen 

met betrekking tot de digitale 

leeromgeving: overal en altijd over alle 

gegevens en applicaties te kunnen 

beschikken, wordt een 

vanzelfsprekendheid. En Red Spider Next 

Generation ondersteunt dat!”

De samenwerking met 
RealOpen IT

Openheid, �exibiliteit, een volledig 

vertrouwen en een gedegen 

expertise zijn voor Inge Meere de 

pijlers waar de samenwerking met 

RealOpen IT op rust. Meere: “Met 

RealOpen IT voel je dat je letterlijk 

‘samen’ werkt aan de oplossing. Zij 

zijn �exibel, denken mee, en zijn 

echt bereid een stukje harder te 

lopen of verder te gaan dan volgens 

de letter van het contract 

noodzakelijk is. Daarbij zijn ze 

absoluut niet arrogant en zo 

ontstaat er een sfeer waarin 

iedereen elkaar vertrouwt en 

openlijk feedback durft te geven. 

Dat zorgt voor een goede 

samenwerking en, nog 

belangrijker, voor een naar volle 

tevredenheid werkende oplossing.”
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REALOPEN IT SUPPORT 

REALOPEN IT SUPPORT MAAKT ZICH 

STERK VOOR EEN OPTIMALE ICT 

DIENSTVERLENING DOOR EEN UP TO DATE, 

BETROUWBARE EN PERFECT BEHEERDE 

INFRASTRUCTUUR.

Support-contracten | ijzersterke support 

van uw netwerkinfrastructuur op maat, 

variërend van stand-by support en 

�exibele support-contracten tot een 

volledige remote overname van uw 

beheer. 

Support-tools | de tools die het beheer 

van uw infrastructuur vereenvoudigen 

en het rendement van uw investeringen 

optimaliseren. Die u  bovendien in staat 

stellen, door proactieve monitoring, 

problemen voor te blijven en structureel te 

voorkomen.

Tijdelijke ondersteuning op basis van 

detachering | bij een tijdelijk tekort aan 

ICT-professionals – door ziekte, verhoogde 

werkdruk of een extra project, maakt u 

gebruik van onze ervaren krachten. Van 

eerste lijns servicedeskmedewerkers tot 

ervaren netwerk- en systeembeheerders: 

dankzij hun brede achtergrond zijn zij 

direct inzetbaar.

REALOPEN IT SOLUTIONS

REALOPEN IT SOLUTIONS LEVERT ADVIES 

EN OPLOSSINGEN DIE ERVOOR ZORGEN 

DAT UW GEBRUIKERS OVERAL EN ALTIJD 

ZORGELOOS KUNNEN WERKEN.  

Advies | over platformen en migraties, 

infrastructuur en de toekomstbestendig-

heid van uw ICT.

Identity Management | transparantie en 

controle door het koppelen en vanuit één 

plek onderhouden van alle identiteits-

informatie.

Smart Migrations | migreren met behoud 

van bestaande investeringen en een open 

mind voor alle platforms.

Het nieuwe werken | plaats- en tijdonaf-

hankelijk werken dankzij oplossingen als 

VDI en Identity management.

Smart Control | een optimale 

dienstverlening dankzij volledige 

beheersing van de infrastructuur 

door optimalisatie van het beheer en 

intelligente monitoring.

Samenwerking en Communicatie | 

optimale teamprestaties en perfect 

project management dankzij  ICT-

oplossingen.

VIER BASISPRINCIPES

1. 100% platform-onafhankelijk

Vanuit onze open source achtergrond en 

ervaring weten we als geen ander het 

beste uit alle platforms met elkaar te com-

bineren. Met recht kan worden gesteld dat 

wij staan voor ‘the best of all worlds’. 

2. Respect voor bestaande investeringen

RealOpen IT respecteert bestaande 

investeringen. Samen met u kijken wij 

naar de realisatie van nieuwe oplossingen 

door voort te bouwen op wat u al heeft. 

Volledige vervanging of overstappen op 

een 100% nieuwe omgeving of oplossing 

is niet ons doel.

3. Kennisteams als basis

De diepgaande, brede kennis en ervaring 

van onze medewerkers vormen het funda-

ment van onze dienstverlening. Door deze 

kennis te borgen in teams vergroten we de 

e�ciency en kwaliteit van projecten. 

4. In samenwerking met leveranciers

Sinds jaar en dag heeft RealOpen IT 

intensieve contacten met toonaangevende 

leveranciers. Onze lijnen zijn zeer kort en 

op advies en verregaande ondersteuning 

kunnen wij altijd rekenen.

  Company brochure Fax naar 015 - 256 8496 of stuur een e-mail naar info@realopenit.nl.

  Support en detachering Naam

  Identity Management oplossingen Organisatie

  Red Spider Next Generation  voor het onderwijs Functie

  Virtuele werkplekken e-mail

  Smart Migrations Adres

  Oplossingen op het gebied van monitoring Postcode en Plaats

  Oplossingen op het gebied van Samenwerking & Communicatie Telefoonnummer

  Oplossingen op het gebied van Het Nieuwe Werken

                Stuur mij informatie, brochures en ‘RealOpen IT – expertise in de praktijk’ stories over:
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