
Linux Introductie
...uw introductie in de wereld van Linux mogelijkheden.
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InleIdIng
Linux (uitspraak: lienuks of linnuks) kan je 
PC besturen in plaats van Windows. Hoe-
wel je Windows en Linux samen op één 
computer kunt installeren, kun je maar 
één van de twee tegelijk gebruiken. 

Linux kan echter veel meer dan alleen 
PC’s besturen. Zonder dat u het weet ge-
bruikt u het dagelijks: Heel veel websites 
staan op servers waar Linux op staat, 
Linux zit al in sommige zakcomputers en 
mobiele telefoons, Linux wordt in auto’s 
(bijvoorbeeld de TomTom navigatie syste-
men), de Space Shuttle en verschillende 
satellieten gebruikt, Linux berekende veel 
animatiefilms zoals Shrek en scenes uit 
de Titanic, en de populaire zoekmachine 
Google gebruikt duizenden Linux compu-
ters.

doel & voor wIe geschIkt? 
Aan het einde van de dag heeft elke 
cursist(e) een algemeen beeld van wat 
Linux kan betekenen voor de organisatie 
waar hij of zij werkt. Men kan indien 
gewenst een traject uitstippelen voor het 
invoeren van Linux binnen het bedrijf. 
Niet alle technische details zijn bekend, 
wel waar deze informatie te vinden is.

Tenslotte is Linux Introductie de eerste 
module van een complete Linux 10-
daagse die opleidt tot Linux systeembe-
heerder.

InstapnIveau
Er is voor de cursus geen specifieke 
voorkennis vereist. Het betreft hier een 
echte Linux beginnerstraining waarbij 
geen ervaring met of kennis van Linux 
gevraagd wordt.

lesstof
• Geschiedenis en toekomstverwach-

ting van Linux
• Wat is een distributie en welke zijn 

er?
• Opbouw/structuur van Linux
• Meer over Open Source
• Linux toepassingen
• Linux versus Windows
• Een installatie van Linux in de praktijk
• Linux basiskennis
• Inleiding systeembeheer in de 

praktijk

• Meer over het X Window System 
(grafisch Linux)

cursusmaterIaal
De cursus wordt gegeven aan de hand 
van een door Imatica ontwikkelde Neder-
landstalige lesmap. Een enthousiaste en 
zeer ervaren Linux docent geeft de lessen 
en helpt u tijdens de oefeningen.

deelnamecertIfIcaat
U ontvangt na afloop van de training een 
certificaat waarop vermeld staat dat u de 
cursus “Linux Introductie” heeft gevolgd.

locatIe & lestIjden
De training van een dag vindt plaats in 
Veenendaal van 9:30 - ca. 16.30 uur. 
Tussen 12.30 - 13.00 uur is er een lunch. 
Koffie, thee en frisdrank zijn gedurende 
de dag beschikbaar.

InvesterIng
Linux Introductie kost € 395,00 per 
persoon, excl. BTW. Inclusief lesmap en 
Linux opstart CD waarmee u zich zonder 
installatie ook na de training  verder kunt 
verdiepen in Linux. Ook het deelname-
certificaat, de lunch en consumpties zijn 
inclusief. Deze training wordt 4 tot 5 maal 
per jaar op onze locatie in Veenendaal 
georganiseerd voor max. 6 deelnemers. 
Linux Introductie kunnen we ook als 
be-drijfstraining voor u verzorgen.  Neem 
contact met ons op voor de all-in dag-
tarieven.
U heeft overigens de vrije keuze om een 
bedrijfstraining bij ons in Veenendaal te 
volgen of bij u op locatie. In dat laatste 
geval zorgt u voor een geschikte ruimte.
 
U kunt online data en beschikbaarheid 
nakijken op www.imatica.nl onder het 
“Open Source” menu.

Trainingsgroep: u Linux u Linux Introductie

“Ik heb me ingeschreven omdat 
wij als gemeente steeds meer te 
maken krijgen met Open Source 
en Linux. Dankzij deze dag heb ik 
een goed beeld van wat Linux is 
en kan.”
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Linus Benedict Thorvalds (‘69)
bedenker en programmeur van Linux.

het lInux 10-daagse traject

Linux 
Introductie

(1 dag)

Linux 
Systeembeheer

(3 dagen)

Linux 
Mailserver

(1 dag)

Linux 
Netwerkbeheer

(3 dagen)

Linux 
Apache
(1 dag)

Linux 
LPI examentraining

(1 dag)

Linux 
Samba

(2 dagen, optioneel)

Linux 
Beveiliging

(2 dagen, optioneel)


