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Comenius College kiest Capgemini voor uitbesteding  
 
Het Comenius College te Capelle aan de IJssel heeft gekozen voor de volledige 
uitbesteding van haar ICT-beheer aan Capgemini. Het contract werd per 1 
augustus jongstleden operationeel en voorziet in een samenwerking voor 6 
jaar. Met deze uitbesteding zijn ook de systeembeheerders van het Comenius 
College overgegaan naar Capgemini. Het Comenius College is de eerste school 
in het Voortgezet Onderwijs (VO) die kiest voor uitbesteding van haar ICT 
beheer. Deze keuze is een bevestiging van het marktleiderschap van 
Capgemini in de onderwijsmarkt.  
 
Het waarborgen van de kwaliteit van het ICT-beheer was een belangrijke reden om 
voor uitbesteding te kiezen. “Met deze uitbesteding willen we een hoge mate van 
flexibiliteit, servicegerichtheid, continuïteit en beschikbaarheid realiseren met een 
partner die zich bewust is van wat ICT voor ons school betekent en dat kan vertalen 
in haar dienstverlening”, aldus Bas Oldemans, Directeur Onderwijs van het 
Comenius College.  
 
Capgemini is door het Comenius College geselecteerd na een intensief Europees 
aanbestedingstraject. Oldemans: “Capgemini heeft zowel tijdens het 
aanbestedingstraject als in de aanloop naar het contract, aangetoond goed aan te 
voelen wat voor een school als de onze van belang is. De aanpak die Capgemini 
voorstelde was precies wat we nodig hadden. Dat wordt bevestigd door de 
verbeteringen die we nu al in de dienstverlening waarnemen.”  
 
Over het Comenius College 
Het Comenius College is een scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs 
(VO) met circa 4.000 leerlingen. Het college maakt deel uit van de vereniging voor 
Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Rotterdam, met in totaal circa 21.000 
leerlingen. 
 
Over Capgemini 
Capgemini, een van de meest toonaangevende aanbieders van consulting-, 
technology- en outsourcing-diensten ter wereld, werkt op een unieke manier samen 
met zijn klanten. Deze werkwijze noemt Capgemini de “Collaborative Business 
Experience”. Door zich te richten op gezamenlijk succes en het behalen van 
aantoonbare toegevoegde waarde helpt Capgemini bedrijven bij het ontwikkelen 
van nieuwe groeistrategieën, het optimaal benutten van de mogelijkheden van 
technologie, en te groeien als gevolg van een krachtige samenwerking. Capgemini 
heeft wereldwijd ongeveer 60.000 medewerkers in dienst en realiseerde in 2004 een 
omzet van 6,3 miljard euro. 
Meer informatie over afzonderlijke disciplines, vestigingen en onderzoek is te 
vinden op www.capgemini.com 
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Voor meer informatie: 
Capgemini, Lucas Stassen, woordvoerder 
Telefoon: 030 689 52 81, Mobiel: 06 417 25 315 
E-mail: lucas.stassen@capgemini.com 
 
 


