
 

 

Uitnodiging Workshop Microsoft Live@edu 

Geachte onderwijsrelatie,  

Wilt u het voor iedereen in uw onderwijsinstelling mogelijk maken om eenvoudig en 

efficiënt samen te werken en communiceren? Met Microsoft Live@edu is dit snel 
gerealiseerd. 

Samenwerken wordt heel gemakkelijk met een groot aantal handige gratis online 

toepassingen zoals e-mail, gedeelde agenda’s, documenten en werkruimten. Daarbij 
heeft u verschillende mogelijkheden om elkaar op afstand te spreken en te zien, 

gezamenlijk aan documenten en projecten te werken en deze met elkaar te delen. 
Microsoft Live@edu is niet alleen gemakkelijk voor uw studenten en leerlingen, maar 

ook voor docenten en stafleden, allemaal via hun mobiele telefoon, desktop of laptop. 

Een groot voordeel is dat u alle studenten / leerlingen, docenten en stafleden een 
persoonlijke digitale omgeving kan bieden en daarbij alle e-mailadressen bij de hand 

heeft. Communiceren is nog nooit zo gemakkelijk geweest en het is gratis! 
Wij nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen aan de Microsoft Live@edu 

workshop. Tijdens de workshop wordt zowel door Microsoft als door IT-Workz 
uitgebreid informatie gegeven over Microsoft Live@edu. Tevens zult u ervaren wat de 

mogelijkheden zijn door er zelf mee aan de slag te gaan. Deelname is beperkt tot 25 

personen, waardoor u van individuele begeleiding verzekerd bent. Deze gratis 
workshop is gericht op IT managers, ICT coördinatoren en informatie managers. Wilt u 

samen met een collega komen? Schrijf hem of haar dan ook in (maximaal 2 deelnemers 
per instelling)! 

Programma: 
13.30 - 14.00 Ontvangst (koffie/thee) 

14.00 - 16.30 Middagsessie 

 Wat is Microsoft Live@edu en hoe werkt het?  

 Wat kunnen uw studenten / leerlingen, medewerkers en uzelf ermee doen?  

 Hoe implementeert u Microsoft Live@edu?  

 Zelf aan de slag - oefensessie  

 Microsoft Live@edu partner aanbieding  

16.30 - 17.00 Afsluiting en borrel  

Datum en locatie 

4 november - ROC West-Brabant (i.s.m. IT-Workz), Etten-Leur  

Inschrijven 
U kunt zich aanmelden via deze pagina. U ontvangt vervolgens een bevestiging en een 

routebeschrijving.  

Meer informatie over Microsoft Live@ edu: 

http://www.microsoft.com/netherlands/onderwijs/Live_edu/liveatedu.aspx  

Wij zien u graag bij de workshop! Vriendelijke groeten, 

 
Microsoft Educatie team, IT-Workz 
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