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  0 Inleiding

 0.1 In dit hoofdstuk
In dit inleidende hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde.
• Waarover gaat dit boek?
• De eindtermen die aan dit boek ten grondslag liggen.
• Veronderstelde voorkennis.
• Conventies in dit boek.
• Hoe u dit boek kunt doorwerken.
• De begin-, verander- en eindsituatie van dit boek.
• Extra materiaal bij dit boek.

 0.2 Dit boek
Dit boek is het derde van een serie boeken over netwerkbeheer met Windows Ser-
ver 2012 en Windows 8. Dit deel behandelt de elementaire leerstof die voor de uit-
breiding van een LAN op één vestiging naar een WAN op twee vestigingen nodig 
is – vandaar de ondertitel.

De boekenserie
De boekenserie ‘Netwerkbeheer met Windows Server 2012’ bestaat hiermee uit de 
volgende delen:
• Deel 1 ‘Inrichting en beheer op een LAN’
• Deel 2 ‘Beheer en beveiliging op een LAN’
• Deel 3 ‘Uitbreiding naar een WAN’

Onderwerpen
Onder de elementaire leerstof moet u in dit deel de volgende onderwerpen ver-
staan:
• Het uitvoeren van de nodige voorbereidingen die aan de uitbreiding naar een 

netwerk op twee vestigingen voorafgaan (hoofdstuk 1).
• De daadwerkelijke uitbreiding naar een netwerk op serverniveau op twee vesti-

gingen (hoofdstuk 2).
• De werkstations in beide vestigingen en met name die in de toegevoegde vesti-

ging (hoofdstuk 3).
• Een VPN-verbinding met het netwerk voor externe toegang en beheer (hoofd-

stuk 4).
• Het uitbreiden van de gebruikersomgeving (hoofdstuk 5).
• De fi le en print service uitbreiden en aanpassen (hoofdstuk 6).
• De beveiliging afronden voor het uitgebreide netwerk (hoofdstuk 7).
• Het planmatig ontwerpen van een uitgebreid netwerk (hoofdstuk 8).
• Elementaire IPv6-begrippen (bijlage A).
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Opleidingen
Voor HBO-opleidingen waarin kennis van netwerkbeheer is vereist, zijn de delen 1, 
2 en 3 zonder meer nodig. Voor MBO ICT-opleidingen hangt dat af van het niveau. 
In het onderstaande overzicht ziet u welke delen bestemd zijn voor welke MBO 
ICT-opleidingen.

MBO ICT-opleiding
Deel 1

Inrichting en beheer
op een LAN

Deel 2
Beheer en beveiliging

op een LAN

Deel 3
Uitbreiding naar

een WAN

Medewerker beheer ICT (3) x x

ICT-beheerder (4) x x x

Netwerkbeheerder (4) x x x

Particulier Digitaal Onderzoeker (4) x x x

Microsoft-opleidingen
De delen 1, 2 en 3 vormen samen een praktische voorbereiding in het Nederlands 
als u cursussen voor Engelstalige MCTS-examens van Microsoft  wilt gaan volgen.

Veronderstelde voorkennis voor dit deel
De behandeling van Windows Server 2012 veronderstelt een zekere voorkennis bij 
de lezer. Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende onderwerpen:
• Kennis van PC-hardware. Denk hierbij aan zaken als processortypen, 

geheugen(typen), bussen, harde schijven, disk controllers en dergelijke.
• Kennis van en om kunnen gaan met het Windows 8-besturingssysteem op 

het niveau van het ECDL (European Computer Driving License). Raadpleeg 
www.ecdl.nl.

• Kennis van en om kunnen gaan met gangbare Windows-applicaties op het ni-
veau van het ECDL. Raadpleeg www.ecdl.nl.

• Kunnen surfen op, zoeken op en downloaden van het internet.
• Algemene netwerkkennis.
• Elementaire kennis van TCP/IPv4.
• De kennis die u aangereikt is in deel 1 ‘Inrichting en beheer op een LAN’ en deel 

2 ‘Beheer en beveiliging op een LAN’. Dit deel bouwt daar immers op voort.

U moet het doen
Praktische vaardigheid krijgt u door het te doen. Vandaar dat u ook in dit deel 
een groot aantal practica en opdrachten tegenkomt. U doet er verstandig aan deze 
daadwerkelijk uit te voeren. Bij de voortgang wordt dat ook verondersteld.
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Conventies in dit boek
• Windows Server 2012 Standard Edition wordt in een Engelstalige uitvoering 

gebruikt, Windows 8 in de Professional editie en ook in een Engelstalige uit-
voering.

• Volume-, map- en bestandsnamen worden in cursief kleinkapitaal weerge-
geven.

• Toetsen worden weergegeven in kleinkapitaal.
• Vet gedrukte begrippen en afkortingen vindt u ook in het register.
• Schermtekst en keuzes in bijvoorbeeld dialoogvensters en uitschuiflijsten 

worden cursief weergegeven.
• Namen van objecten zoals machines, gebruikers en dergelijke worden cur-

sief weergegeven.
• Letterlijk in te voeren tekst wordt met deze cursieve letter weergegeven.
• Afbeeldingen van schermen en dialoogvensters zijn afgedrukt met een reso-

lutie van 1024 × 768.
• Afbeeldingen zijn per hoofdstuk oplopend genummerd.
• Practica kunt u op twee manieren uitvoeren:

– met behulp van de Korte practicuminstructies: deze manier kunt u gebrui-
ken als u denkt over voldoende kennis te beschikken over het practicum-
onderwerp;

– met behulp van de Gedetailleerde uitwerking van het practicum: deze ma-
nier gebruikt u als u stap voor stap begeleid wilt worden en de bijbehorende 
theorie wilt bestuderen.

•  Practica en opdrachten beginnen en eindigen met een grijze balk. Aan het begin 
van elk practicum staat in de kantlijn een pictogram met de geschatte tijdsduur 
die nodig is voor de uitvoering van het practicum.

Dit boek doorwerken
Net als de delen 1 en 2 kunt u dit boek op twee manieren doorwerken:
• alleen of in een groep cursisten met behulp van één PC waarop een virtualisa-

tieproduct is geïnstalleerd;
• alleen of in een groep van twee cursisten met behulp van vier PC’s.

Welke keuze u maakt, is afh ankelijk van de wijze waarop u de delen 1 en 2 heeft  
doorgewerkt. Deel 3 bouwt immers daarop voort.

Beginsituatie voor dit deel
Als beginsituatie voor de practica en opdrachten in dit deel wordt de testopstelling 
van het netwerk gekozen zoals dat is ingericht na hoofdstuk 4 van deel 2 (afb eel-
ding 0-1).

45 min.
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Hub/Switch

PFSV1
Domain Controller

DNS-server
Proxyserver
DHCP-server

File server
Print server

Internet

Internetrouter

PFWS1
Werksta on

Gebruikers kunnen 
inloggen

Afdrukeenheden

Afb . 0-1 De testopstelling bij aanvang

Deze keuze is gemaakt omdat de leerstof uit de hoofdstukken 5 t/m 10 van deel 2 
voor een WAN anders moet worden ingevuld dan op een LAN. Uw docent kan 
over geschikte virtuele machines onder VirtualBox beschikken.

De veranderingen in dit deel
De oorzaak van de veranderingen in dit deel is de overname van MetalWare BV. 
MetalWare BV is een bedrijf dat op dezelfde markt opereert als PoliForma BV. 
De oprichter en eigenaar van MetalWare BV is 68 jaar en wil ermee stoppen. De 
waarde van MetalWare BV is zijn pensioenvoorziening en daarom stond het bedrijf 
al een tijdje in de etalage. MetalWare BV is gevestigd in een gebouw op een indu-
strieterrein in Hoorn. Het bedrijf heeft  in totaal 22 werknemers en een degelijke 
vaste klantenkring. Na een reorganisatie is de totale orderportefeuille herverdeeld, 
zijn er enkele machines vervangen en is de onderlinge communicatie vastgelegd. 
Onderdeel van die onderlinge communicatie is de IT-infrastructuur. Bij MetalWare 
BV werkt men nog met standalone PC’s. Die PC’s zijn verouderd en moeten so-
wieso vervangen worden. Een mooi moment dus om de nieuwe IT-infrastructuur 
onder te brengen in het bestaande netwerk van PoliForma BV. Het laatste is tevens 
de naam van de gehele uitgebreide organisatie.
In dit deel komen – naast enkele nieuwe – de netwerkitems aan de orde die bij een 
dergelijke uitbreiding een belangrijke rol spelen.

Eindsituatie van dit deel
In het bovenste deel van afb eelding 0-2 ziet u schematisch het uitgebreide netwerk 
van PoliForma BV voor beide vestigingen Budel en Hoorn. In het onderste deel ziet 
u de testopstelling zoals u die in dit deel daarvoor ontwikkelt.
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Extra materiaal
Bij deel 3 ‘Uitbreiding naar een WAN’ is het volgende aanvullende materiaal be-
schikbaar:
• Presentaties
 Voor elk hoofdstuk is een PowerPoint 2010-presentatie beschikbaar. Docenten/

begeleiders kunnen deze gebruiken om de stof uit het desbetreff ende hoofdstuk 
toe te lichten. Daarmee zijn cursisten voorbereid op wat hun tijdens de practica 
te wachten staat.

 Ook voor lezers van dit boek die alleen werken, zijn die presentaties nuttig. Het 
levert hen een helikopterblik op het betreff ende hoofdstuk.

• Werkbladen
 Het belang van goed documenteren kan niet voldoende benadrukt worden. In 

beide voorgaande delen heeft  u gezien hoe u die netwerkdocumentatie kunt or-
ganiseren. In dit deel wordt er van u verwacht dat u dit zelf regelt. Bij elk prac-
ticum en bij elke opdracht wordt u er nog wel aan herinnerd. Uitzonderingen 
daarop zijn enkele opdrachten uit hoofdstuk 8. Daarvoor is een werkblad be-
schikbaar met daarop de plattegronden van de gebouwen (Gebouwen.docx).

• Toetsen
 Per hoofdstuk is er één toets beschikbaar. Met die toetsen kunt u bepalen hoe 

goed u de betreff ende leerstof beheerst. De toetsen bestaan uit meerkeuzevra-
gen. De toetsen maakt u op een computer. U krijgt na het maken van de toets 
onmiddellijk het resultaat en de nodige feedback te zien. Aan het einde van de 
bijlage en hoofdstukken waarbij een toets beschikbaar is, ziet u het onderstaan-
de pictogram met daarbij de naam van de toets.

   H03

• Instructievideo’s
 Voor een aantal wat lastiger onderwerpen zijn er instructievideo’s beschikbaar. 

Daar waar dat het geval is, staat in de kantlijn het onderstaande pictogram met 
daarbij de titel van de instructievideo.

   Router

• Eindtoetsen
 Ook na het doorwerken van dit deel kunt u uzelf testen. Daarvoor zijn twee 

toetsen beschikbaar. De theoretische toets maakt u op dezelfde manier als de 
toetsen bij elk hoofdstuk. De theoretische toets bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

 De praktische eindtoets bevat een beschrijving van het netwerk in een organi-
satie. Met behulp van een eisenpakket op punten waarop u dit netwerk moet 
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uitbreiden met een extra vestiging, kunt u laten zien dat u voldoende praktische 
vaardigheden in dit deel heeft  opgedaan.

 De eindtoetsen worden uitsluitend aan docenten beschikbaar gesteld.

Methode-website
Het extra materiaal voor de cursist wordt beschikbaar gesteld via de methode- 
website www.netwerk-smets.nl. Deze website is voor iedereen vrij toegankelijk.

Docentenmateriaal
Vanwege de omvang van dit materiaal is dit alleen verkrijgbaar op een USB-schijf 
via de uitgeverij (www.brinkman-uitgeverij.nl of 020 – 4 120 970). Naast het volledi-
ge bovengenoemde cursistenmateriaal treft  u op deze USB-schijf het volgende aan:
• De docentenhandleiding bevat naast algemene zaken, tips en aanbevelingen 

voor het aanbieden van de lesstof ook de antwoorden van de toetsvragen.
• De toetsvragen in Word 2010-formaat.
• De eindtoetsen met hun uitwerkingen.
• Virtuele machines per hoofdstuk in VirtualBox-formaat. Met behulp hiervan 

kunt u als docent de beginsituatie van elk hoofdstuk klaarzetten voor de cursis-
ten.


