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Bestuur Stichting SchoolLan:
Teus Hagen (voorzitter), Kees Keijzers (secretaris), Wytze van der Raaij (penningmeester),
Thijs Rutten (aspirant lid).

SchoolLan Platform

Nadat de activiteiten in Arnhem in 2004 beëindigd waren, werd geconcentreerd op een mogelijke 
voortzetting van SchoolLan middels het eind 2004 opgerichte SchoolLan Platform.

In 2005 zijn een aantal bijeenkomsten op diverse locaties in het land georganiseerd. In eerste instantie 
leek er enthousiasme te zijn voor uitwisselen van techniek en gebruikte technische  oplossingen, 
bevordering van R&D, gezamenlijk verwerven van subsidies. Er werd, door de leden, een contributie 
voorgesteld om de vrijblijvendheid te verminderen en er werden twee werkgroepen samengesteld: een 
voor de lange termijn strategie en een voor de korte termijn techniek.

Al snel bleek dat er de facto niet meer dan vier echt geïnteresseerde leden waren: Prisma, Keigroep, 1A 
First Alternative en Den Haan IT Services. De laatste (Den Haan) is een eenmansbedrijf met veel 
belangstelling, maar (uiteraard) weinig tot geen ontwikkelcapaciteit. De derde (1A First Alternative) heeft 
veel ontwikkelcapaciteit, bleek bereid om het eigen systeem ter beschikking te stellen, maar was niet 
bereid om dit systeem aan te passen aan -, laat staan te combineren met -, het SchoolLan systeem.
De overblijvende leden, Prisma en Keigroep, zagen veel in samenwerking en zouden elkaar ook goed 
aanvullen. Echter hun visie op de toekomstige werkzaamheden verschilt diepgaand: waar Prisma zeer 
succesvol het oorspronkelijke SchoolLan concept gebruikt, verbetert en uitrolt (zelfs naar MKB), ziet de 
Keigroep een toekomst van vnl. ASP-achtige omgevingen in de basisscholen en is zich daarop aan het 
voorbereiden.

Conclusie is dat het Platform niet gewerkt heeft: de leden bleven vasthouden aan de eigen techniek en 
bleken niet bereid om tot een gezamenlijke distributie te komen. Dit wekt verwondering omdat ze a. 
regionaal verspreid zijn en daarom niet elkaars concurrenten zijn, b. ieder te klein lijken om in deze 
markt te overleven.

SchoolLan wordt gebruikt bij Stichting Prisma op een twintigtal basisscholen in en rond Helden-
Panningen. De Keigroep heeft besprekingen gestart om de ondersteuning van SchoolLan voor deze 
scholen van Prisma over te nemen.

SchoolLan vormt de basis voor de computer infrastructuur van een in 2006 gestarte tandartsenkliniek 
(Octant Mondzorg in Hoorn) met een omvang van vijftig werkstations.

Overheid

Met name de voorzitter heeft veel energie gestoken in pogingen om overheid en door de overheid 
gesubsidieerde instellingen (zoals ICT op School) te interesseren voor het SchoolLan-concept en Open 
Source in het algemeen. Of het begrip ontbreekt (b.v. bij ministerie en kamerleden), of er is geen 
bereidheid tot samenwerken. Het heeft er alle schijn van dat men niet van de eigen paden wil afwijken, 
ook als blijkt dat die tot weinig resultaat leiden.
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Conclusie: opheffen stichting

Er resteert maar een (1) belangrijke gebruiker van het SchoolLan concept, zijnde Prisma. Aan deze 
gebruiker is aangeboden om de naam, de domeinnaam en het intellectuele eigendom van SchoolLan 
over te nemen, zonder vergoeding maar onder de voorwaarden van de Open Source Licenties. Dit 
aanbod is niet aanvaard, zonder opgaaf van redenen.

Het bestuur heeft daarom besloten om de stichting per 31 oktober 2006 op te heffen en heeft alle 
maatregelen genomen die een ordelijke afwikkeling garanderen. Aan Stichting NLnet is gevraagd om de 
SchoolLan website te handhaven, waarmee de toegankelijkheid van de software voorlopig 
gegarandeerd is. Stichting Prisma zal op deze site nieuwe ontwikkelingen blijven publiceren.

Financieel

Dankzij de steun van Stichting NLnet is het financieel eindresultaat van Stichting SchoolLan precies nul 
bij opheffing. Bijzonderheden over de financiën zijn te vinden in de bijgevoegde financiële jaarverslagen 
2005 en 2006 van de penningmeester.

.

Nijmegen, 31 oktober 2006
Bestuur Stichting SchoolLan
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