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Voorwoord

Software zonder computer is als een piloot zonder vliegtuig, een wielrenner zon-

der racefiets of een studieprogramma zonder student. Maar een computer zonder 

software is als een vliegtuig zonder piloot, een racefiets zonder wielrenner of een 

student zonder studieprogramma. Het een kan niet zonder het ander. Zo is het 

ook met software en computers. Om een computer te laten werken heb je software 

nodig en software heeft een computer nodig om te kunnen werken.

Software – in het Nederlands ook wel programmatuur, applicatie of simpelweg app 

genoemd – kunnen we indelen in verschillende groepen. De belangrijkste groepen 

zijn:

• besturingssoftware (besturingssystemen of operating systems);

• toepassingssoftware (applicatieprogrammatuur, applicatiesoftware of application 

software).

Dit boek is geschreven voor de opleiding ICT-support. De werkprocessen, kennis 

en vaardigheden zoals die in het kwalificatiedossier zijn beschreven, zijn hierbij 

leidend geweest.
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1 Besturingssystemen

Inhoud
Dit hoofdstuk gaat over:

• installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen;

• gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties;

• ondersteunen van gebruikers;

• mondeling toelichting geven aan gebruikers;

• uitvoeren van after service.

Kennis en vaardigheden
Als beginnend beroepsbeoefenaar:

• heb je taakgerichte kennis van software(pakketten);

• heb je basiskennis van ICT-beheerprocessen;

• kun je probleemoplossende vaardigheden toepassen bij ICT-problemen.

 1.1 Inleiding

Een besturingssysteem is een basisvoorwaarde voor het functioneren van de com-

puter. Zonder besturingssysteem kun je de computer niet gebruiken. Een bestu-

ringssysteem:

• voorziet de computer van de verkeersregels voor de gegevens;

• zorgt ervoor dat de computer commando’s vanaf het toetsenbord of muis begrijpt;

• maakt het starten van andere programma’s mogelijk en zorgt ervoor dat letter-

tekens of afbeeldingen op het beeldscherm verschijnen;

• regelt ook de aansturing van de randapparatuur, bijvoorbeeld het sturen van tekens 

naar het beeldscherm of het lezen van gegevens uit een bestand op een usb-stick.

Kortom, een besturingssysteem maakt de computer bestuurbaar voor toepassings-

software. Toepassingssoftware is de software die je systeem een functie geeft. Zo 

maakt League of Legends een spelcomputer van je systeem en verandert Microsoft 

Word je systeem in een tekstverwerker.

Figuur 1.1 Besturingssystemen
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Toepassingssoftware maakt steeds gebruik van de diensten van het besturingssys-

teem. Je moet daarom Microsoft Windows of een ander besturingssysteem laden 

voordat je met een toepassingsprogramma kunt werken.

De toepassingssoftware die je wilt gebruiken, moet natuurlijk wel zijn afgestemd 

op het besturingssysteem van de computer. Is dat niet het geval, dan kan de com-

puter niet werken met het programma. Een tekstverwerker die is geschreven voor 

het besturingssysteem van de Apple Macintosh kan niet werken onder het bestu-

ringssysteem Microsoft Windows.

Figuur 1.2 Toepassingen

De ontwikkelingen op ICT-gebied volgen elkaar in hoog tempo op en er komt 

steeds nieuwe hardware beschikbaar. Besturingssystemen moeten met die nieuwe 

hardware kunnen werken. Daarom moeten de verschillende fabrikanten steeds 

nieuwe versies van het besturingssysteem aanbieden.

 1.2 Belangrijke besturingssystemen

MS-DOS
In 1981 ontwikkelde Microsoft in opdracht van IBM het besturingssysteem 

PC-DOS. Daarna kwam het bedrijf al snel met een eigen versie: MS-DOS. Dit was 

in de beginjaren van de pc hét besturingssysteem voor de IBM-compatibele com-

puters (computers die volgens het IBM-systeem werken). En dat terwijl MS-DOS 

niet het meest gebruikersvriendelijke besturingssysteem was.

MS-DOS is een ‘tekengeoriënteerde interface’. Je moet commando’s typen om de 

computer iets te laten doen. Om met MS-DOS te kunnen werken moet je dus heel 

wat commando’s kennen en geen typefouten maken. Verder is MS-DOS gemaakt 

voor de pc en is het een single-usersysteem. Het heeft nog meer beperkingen:

• MS-DOS kan maar weinig geheugen aansturen (640 KB).

• Het kan maar met één programma tegelijkertijd werken.

• De mogelijkheden in de bestandsnaamgeving zijn beperkt: acht tekens voor de 

naam en drie voor de extensie.

• Het installeren van nieuwe randapparatuur is lastig.
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Figuur 1.3 MS-DOS

Microsoft heeft, net als verschillende andere bedrijven, in de loop van de tijd pro-

gramma’s ontwikkeld die aan deze bezwaren tegemoet moesten komen. Echt popu-

lair zijn al deze oplossingen nooit geworden. Ze waren te veeleisend voor de hard-

ware, kwamen op het verkeerde moment uit, verhielpen de problemen niet echt of 

er was onvoldoende software beschikbaar.

In navolging van Apple kwam Microsoft in 1992 met een echte doorbraak: Win-

dows 3.1, een grafische interface voor MS-DOS. Omdat afbeeldingen meer van 

een computer vergen, was voor Windows een krachtiger computer nodig dan voor 

MS-DOS. Het voordeel was dat je kon klikken met een muis en niet allerlei com-

mando’s hoefde te typen.

OS/2
In 1987 kwam het besturingssysteem OS/2 op de markt. Operating System/2 moest 

de opvolger worden van MS-DOS. Het is nooit een echt succes geworden, terwijl 

het een aantal grote voordelen had ten opzichte van MS-DOS.

OS/2 is een besturingssysteem, geschreven voor de wat professionelere software 

(zoals DTP- en CAD/CAM-programma’s).

De eerste OS/2-versie voor een 286-processor kon een werkgeheugen van maxi-

maal 16 MB beheren. Door uitwisseling van gegevens tussen RAM en extern ge-

heugen kon het bovendien nog een virtueel werkgeheugen van 1 GB simuleren. 

Voordeel was dat verscheidene programma’s tegelijk in het werkgeheugen geladen 

konden worden en ook werkelijk tegelijk actief waren. Er was standaardisering van 

de gebruikersinterface en het netwerk. Je kon er netwerken mee aan elkaar kop-

pelen. Je kon er zelfs servers mee koppelen die werken op een ander besturingssys-

teem, zoals Unix.

Figuur 1.4 OS/2
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De bediening van OS/2 was niet veel anders dan het besturingssysteem MS-DOS. 

De bekendste commando’s zoals copy, dir en dergelijke bleven ongewijzigd. Dank-

zij de compatibility box kon de meeste toepassingssoftware onder MS-DOS ook 

onder het nieuwe besturingssysteem werken. OS/2 kon je ook besturen met de 

muis door pictogrammen en pulldown-menu’s aan te wijzen.

Het besturingssysteem OS/2 had dus vele voordelen. Toch waren er naast deze 

voordelen ook nadelen. Het programma stelde meer eisen aan de hardware. Om 

echt te werken met de programma’s waar OS/2 voor gemaakt was (databasetoepas-

singen en DTP- of CAD/CAM-programma’s), moest het werkgeheugen toch wel 4 

tot 8 MB groot zijn. Bedenk dat 1 MB in 1987 al vlug meer dan  100 ( 45) kostte.

Mede door de introductie van de eerste Windows-versies sloeg OS/2 toch niet aan 

en is het besturingssysteem niet geworden wat men ervan verwachtte.

Unix
Unix is ontwikkeld door een aantal computerbedrijven waaronder Ericsson, ICL, 

Nixdorf, Philips en Bull. De eerste versie van Unix werd ontworpen bij Bell Labs in 

1969, door Ken Th ompson en Dennis Ritchie. In het begin werd Unix gebruikt als 

besturingssysteem voor grote computers, zoals mainframes en supercomputers op 

universiteiten en hogescholen. Dit waren dus complexe automatiseringsomgevin-

gen. De keuze in programmatuur die onder Unix draaide was daardoor beperkt. 

Later kwamen er versies voor minicomputers en zelfs voor de pc.

Unix is een voorbeeld van een multi-user- en multitasking-systeem. Dat wil zeg-

gen: verschillende gebruikers kunnen gelijktijdig via hun terminals of werkstations 

gebruikmaken van dezelfde computer. Ook kunnen zij met hetzelfde programma 

werken, als de software dit mogelijk maakt. Een van de meest opvallende eigen-

schappen van Unix is de overdraagbaarheid. Een voor Unix geschreven programma 

kan zonder aanpassingen op ieder ander Unix-systeem werken.

Figuur 1.5 UNIX

Unix had een niet-grafische interface. Het werd in eerste instantie geschreven voor 

de ontwikkelaars van programmatuur. Hierdoor werd geen rekening gehouden met 

de eindgebruiker. Unix is daarom complex en kent meer dan 200 commando’s en 

hulpprogramma’s, allemaal afkortingen van Engelse termen. Om dit wat vriendelij-

ker te maken is er nu een gebruikersvriendelijke interface in de vorm van X-Win-

dows. Unix is ontwikkeld voor met name mainframecomputers.



1 Besturingssystemen 13

Linux
De Fin Linus Torvalds schreef in 1991 een nieuw besturingssysteem dat gratis via 

internet verspreid werd en wordt. Wereldwijd werken programmeurs in hun vrije 

tijd mee aan het verbeteren van dit product. Linux blijkt een compact besturings-

systeem te zijn. Veel bedrijven en computerhobbyisten zien het als een aantrek-

kelijk alternatief voor Windows, omdat het volgens hen stabieler en sneller is dan 

Windows.

In eerste instantie lijkt Linux veel op Unix: het is ook een multi-user- en multitas-

king-systeem. Net als bij Unix is de overdraagbaarheid een opvallende eigenschap. 

Het belangrijkste voordeel van Linux is dat het gratis is. Er zit geen bedrijf achter 

dat programmeurs moet betalen.

In het begin had Linux een niet-grafische interface. Momenteel is bijna elke versie 

(ook wel ‘distributie’ genoemd) voorzien van een grafische interface. Op verschil-

lende plaatsen op internet kun je deze versies downloaden. Er zijn meer dan 25 

verschillende distributies die allemaal gebruikmaken van dezelfde broncode.

Figuur 1.6 Linux

Android
Het besturingssysteem voor mobiele telefoons, tablet-pc’s, camera’s, smartwatches 

enzovoort is op dit moment Android. Android is gebaseerd op de Linux-kernel en 

het Java-programmeerplatform. Het is ontwikkeld door Android Inc., een bedrijf 

dat in 2005 werd overgenomen door Google. Hoewel Android nu vooral wordt 

gebruikt voor smartphones en tablets, werd het van oorsprong ontwikkeld voor 

camera’s.

Een samenwerkingsverband van 34 hardware-, software- en telecommunicatiebe-

drijven richtte op 5 november 2007 de OHA op (Open Handset Alliance). De OHA 

houdt zich bezig met het bevorderen van open standaarden voor mobiele appara-

ten. Android is door Google ondergebracht in de OHA.
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Figuur 1.7 Android

Er zijn inmiddels verschillende versies van Android verschenen. Android gaf na-

men van zoetwaren aan zijn releases mee, maar met de versie uit augustus 2019 

zijn ze daarmee gestopt: die versie heet gewoon ‘Android 10’. De namen zijn alfa-

betisch gerangschikt en zijn meestal ook de namen zoals die door de consument 

worden gebruikt.

Codenaam Versie Uitgavedatum API-versie

Angel Cake Android 1.0 23 september 2008 1

Battenberg Android 1.1 9 februari 2009 2

Cupcake Android 1.5 30 april 2009 3

Donut Android 1.6 15 september 2009 4

Eclair Android 2.0 26 oktober 2009 5

Android 2.0.1 3 december 2009 6

Android 2.1 12 januari 2010 7

Froyo Android 2.2 20 mei 2010 8

Gingerbread Android 2.3 6 december 2010 9

Android 2.3.3 9 februari 2011 10

Honeycomb Android 3.0 22 februari 2011 11

Android 3.1 10 mei 2011 12

Android 3.2 15 juli 2011 13

Ice Cream Sandwich Android 4.0 19 oktober 2011 14

Android 4.0.3 16 december 2011 15

Jelly Bean Android 4.1 9 juli 2012 16

Android 4.2 13 november 2012 17

Android 4.3 24 juli 2013 18

KitKat Android 4.4 31 oktober 2013 19

25 juni 2014 20

Lollipop Android 5.0 17 oktober 2014 21

Android 5.1 9 maart 2015 22

Marshmallow Android 6.0 5 oktober 2015 23
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Codenaam Versie Uitgavedatum API-versie

Nougat Android 7.0 22 augustus 2016 24

Android 7.1 4 oktober 2016 25

Android 7.1.1 – 7.1.2. 5 december 2016 25

Oreo Android 8.0 21 augustus 2017 26

Android 8.1 5 december 2017 27

Pie Android 9.0 6 augustus 2018 28

Android 10 Android 10 3 september 2019 29

Mac OS
De eerste Apple I-computer is ooit ontwikkeld in een garage in Californië. In 1977 

werd het bedrijf Apple Computer Inc. opgericht, dat in 1983 al een omzet van 

983 miljoen dollar realiseerde. In januari 1984 werd de Apple Macintosh geïntrodu-

ceerd en ook dit systeem was meteen een succes.

Het besturingssysteem van de Apple Macintosh is zeer gebruikersvriendelijk van-

wege de grafische user interface. Apple was de eerste die zo’n interface introdu-

ceerde en het heeft meer dan tien jaar geduurd voordat een concurrent met een 

vergelijkbare oplossing kwam.

Het besturingssysteem van de Apple Macintosh is voor een groot gedeelte in het 

ROM vastgelegd. Een aantal specifieke programmaonderdelen wordt echter na het 

starten in het RAM geplaatst. Dat zijn bijvoorbeeld bestandsdelen die randappara-

tuur moeten aansturen. Het besturingssysteem is tot en met versie 7 single tasking. 

Toch is het mogelijk om bepaalde opdrachten op de achtergrond te laten plaatsvin-

den. Het printen kan bijvoorbeeld op de achtergrond gebeuren. Vanaf versie 8 is er 

sprake van een echt multitasking-systeem.

Figuur 1.8 MAC OS

Apple kan vanaf de beginjaren al probleemloos in een netwerk functioneren. Vanaf 

de eerste versies zorgt plug-and-play (PnP) ervoor dat je nieuwe randapparatuur, 

zoals een scanner, netwerkkaart of gewoon een printer, niet meer hoeft te installe-

ren. Zowel door de toepassing van plug-and-play als de grafische user interface liep 

Apple ver voor op de concurrenten.
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Toepassingssoftware voor de Apple-computer kende vanaf het begin een absolute 

uniformiteit: dezelfde functietoetsen werden bij verschillende programma’s steeds 

voor vergelijkbare functies gebruikt.

Er zijn verschillende emulatieprogramma’s die ervoor zorgen dat je DOS-program-

ma’s (en later Windows-programma’s) ook op een Apple-computer kunt gebrui-

ken. Nadeel hiervan is dat de computer beduidend minder snel wordt. Ook zijn er 

Apple-computers met een hardwarematige interface verkrijgbaar.

Met de opkomst van de mobiele telefoons kwam Apple in 2007 met iOS, een be-

sturingssysteem voor telefoons. Later werd dat ook gebruikt voor iPads. Omdat die 

toch een andere functionaliteit kennen dan telefoons, kondigde Apple in 2019 de 

komst van iPAD OS aan, een besturingssysteem specifi ek voor iPads.

Microsoft Windows
In april 2019 was op 79 van alle desktops en laptops een versie van Windows ge-

installeerd, waarmee het veruit het meest gebruikte besturingssysteem voor pc’s is.

Tot aan versie 3.11 maakte Windows gebruik van MS-DOS. Deze eerste versies van 

Windows stonden al toe dat er meer programma’s ‘ogenschijnlijk’ tegelijk konden 

draaien. Voordeel hiervan was dat je een programma niet hoefde af te sluiten voor 

je een ander programma kon starten.

Omdat Windows een toevoeging was op MS-DOS, bleven heel veel beperkingen 

van MS-DOS bestaan. Zo waren bijvoorbeeld de problemen met bestandsnamen 

en het geheugenbeheer niet opgelost. Bovendien liep de computer regelmatig vast. 

Ondanks een geheugen van 8 of 16 MB (in die tijd tamelijk veel) bleek er te weinig 

geheugen te zijn.

Figuur 1.9 Windows-logo’s

Met Windows 95 zette Microsoft een streep onder het MS-DOS-verleden. Deze 

Windows-versie heeft MS-DOS niet meer als basis nodig en is een geheel nieuw 

besturingssysteem. Overigens is MS-DOS onder Windows 95 en 98 nog wel aan-

wezig.

Windows 95 is een echt grafisch besturingssysteem en daardoor zeer gebruikers-

vriendelijk. Het werkt nog meer dan de eerdere versies met pictogrammen (ico-
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nen) en andere beeldelementen. Microsoft heeft veel moeite gedaan om de bedie-

ning van Windows 95 eenvoudig te houden. Bestandsnamen mogen tot 255 tekens 

bevatten, waarbij spaties zijn toegestaan.

Voor het aansluiten van randapparatuur hoef je, net als bij Apple, een apparaat 

alleen maar aan te sluiten. Het besturingssysteem verzorgt de installatie en het 

systeem is plug-and-play. Er zijn veel communicatiemogelijkheden in Windows 95 

opgenomen, zoals uitwisseling tussen desktop en notebook.

Naast Windows 95 kwam Microsoft ook op de markt met Windows NT. Dit bestu-

ringsprogramma was niet bedoeld voor de pc, maar voor netwerken. We moeten 

het dus vergelijken met Unix of Novell Netware.

Windows 95 en Windows NT zijn doorontwikkeld in respectievelijk Windows 98 

(en later Windows Me) en Windows 2000. Hierop volgden Windows XP en Win-

dows Vista, waarvan Windows Vista een mislukking was. De versie Windows 7 was 

enige tijd het meest gebruikte besturingssysteem op de pc en het notebook. Voor 

mobiele platforms heeft Microsoft Windows 8 ontwikkeld. De besturing vindt 

plaats via het scherm in plaats van de muis en het toetsenbord. Een echt succes is 

dat nooit geworden en veel gebruikers hebben deze versie overgeslagen.

De laatste Windows-versie, Windows 10, is sinds 29 juli 2015 beschikbaar. De 

standaardedities van Windows 10 (Home, Pro, Enterprise en Education) kunnen 

allemaal gedraaid worden op desktops, laptops en tablets. Ook 2-in-1’s zoals de 

Microsoft Surface vallen hieronder.

Figuur 1.10 Windows-releases

Windows 10 is de laatste naam voor het besturingssysteem. Er komt geen vervolg-

naam meer, vanaf deze versie blijft het gewoon Windows 10 heten. Dat betekent 

niet dat er niet meer ontwikkeld wordt, alleen worden de nieuwe versies ‘updates’ 
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genoemd. Je kunt zien welke versie van Windows 10 je hebt door in het zoekven-

ster te typen winver. Je ziet dan het venster uit afbeelding 1.11. Daarin staat dat deze 

computer versie 1903 heeft. De eerste twee cijfers geven altijd het jaar van de uit-

gave aan (2019) en de laatste twee cijfers geven altijd de maand aan (03 is maart). 

Deze Windows-versie is dus uit maart 2019.

Figuur 1.11 De Windows-versie

Vragen
1 Wat is de functie van het besturingssysteem?

2 Wat is de relatie van het besturingssysteem met toepassingsprogramma’s?

3 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van MS-DOS?

4 Voor  welke machines is Unix ontwikkeld?

5 Wie heeft Linux ontwikkeld?

6 Wat is het belangrijkste voordeel van Linux?

7 Voor  welk apparaat is Android oorspronkelijk ontwikkeld?

8 Waarvoor wordt Android momenteel gebruikt?

9 Wat is de Open Handset Alliance (OHA)?

10 Wat is op dit moment de laatste versie van Android?

11 Voor  welke machines is Mac OS bedoeld?

12 Welk belangrijk onderdeel van Mac OS maakt dat aansluiten van apparaten geen 

probleem is?

13 Vanaf welke Windows-versie waren de beperkingen van MS-DOS geen probleem 

meer?


