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Beste Microsoft IT Academy deelnemers,
Via de nieuwsbrief breng ik u graag op de hoogte van de verschillende Microsoft IT
Academy activiteiten. Is deze informatie ook voor collega’s van belang dan graag
doorsturen. Collega’s kunnen zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief door een
mail te versturen naar pcriellaard@chello.nl of v-pcriel@microsoft.com
Er worden weer een aantal interessante extra aanbiedingen aangeboden vanuit het
ITA programma.
De Devdays komen er weer aan. Speciale toegangsprijs voor studenten en
docenten.
Nieuwe praktijkcases worden er op dit moment ontwikkeld op een breed terrein.
Wedstrijden voor ICT studenten vinden steeds vaker plaats zoals de Imagine Cup, ESkills en Skills Masters.
Bent u, of uw studenten, MCP gecertificeerd dan kunt u zich nu aanmelden voor online business cards.
30 maart bent u ook van harte welkom op de Onderwijsdag NAV 2009.
De Get ready sessies ook toegankelijk voor het onderwijs. In één dag weer helemaal
bij op de nieuwste technologie.

De periode om te renewen komt er weer aan. Het is ook een gunstig
moment voor het VO om nu aan te melden.
www.microsoftitacademy.com
Is de minor gestart in samenwerking met Isential en hogeschool Windesheim

Testcenter
IT Academy
programma
MSDN AA
Kort nieuws

Start er een Sharepoint in-depth cursus voor (ICT) personeel binnen het onderwijs
Peter Criellaard

Devday

Algemeen
Contact:
pcriellaard@chello.nl
Web site

Events:
www.imaginecup.com

www.devdays.nl
Materialen:
Digital Literacy Home
Office educatiepakket
Developer Learning
Center

E-content maken

Dinsdag 30 en woensdag 31 Maart zijn de Devdays in Den Haag wederom een feit.
Docenten en studenten kunnen op de eerste dag (en eventueel de GeekNight)
voordelig terecht. Het studententarief is 25 euro pp eigen bijdrage, voor docenten is
dit 90 euro. Het overige gedeelte wordt gesponsord door diverse kanalen. LET OP,
het aantal beschikbare kaarten is beperkt.
Indien u van dit tarief gebruik wilt maken, kunt u een aanvraagformulier
(downloaden via www.devdays.nl) invullen en toesturen naar
eventsnl@microsoft.com Zodat u een code ontvangt om dit tarief te kunnen boeken
online.
Voor vragen over uw aanmelding kunt u tussen 9.00 uur en 18.00 uur Microsoft
evenement services contacteren.
Stuur uw vragen per e-mail naar eventsnl@microsoft.com U ontvangt dan binnen 1
werkdag antwoord. Als u een ordernummer hebt, vergeet dit dan niet te vermelden,
zodat we u beter van dienst kunnen zijn U kunt ons ook bellen +31 23 5656 510.

Rampup
development
Get started

Extra aanbiedingen
Gratis MCT

Software/vouchers

Tijdelijk is het mogelijk om als ITA deelnemer drie gecertificeerde docenten gratis

Blauwdruk

het MCT lidmaatschap aan te vragen. Dit biedt erg veel voordelen zoals:

Studenten materiaal
Lesmateriaal
Windows Server
Diverse:
http://www.sharepoint
academy.eu/



Downloaden van cursusmateriaal



Docenten tools beschikbaar zoals de PPT’s



Base image DVD’s



MCT Business card



MCT Certificaat

Vouchers bestellen

Second Shot

Ook nu weer is er de Second Shot actie. Studenten kunnen gratis een tweede
examen doen indien ze gezakt zijn. Dit levert een behoorlijk financieel voordeel op
mocht het de eerste keer niet gelukt zijn.

Virtual Summit
Bij de Virtual Summit live sessies 7-9 april, o.a. aandacht voor:


Windows 7



Windows Server



Exchange



Developer sessies



Soft Skills

Meer informatie en aanmelden op http://www.mctvirtualsummit.com/ of
http://www.mctreadiness.com/

Meer informatie bij pcriellaard@chello.nl

Praktijk cases
Ter ondersteuning van het Competentie gericht onderwijs en ter voorbereiding op
certificeringsexamens worden er weer een groot aantal cases ontwikkeld. Zo wordt
er gewerkt aan:
 Multimedia cases voor IT PR: Windows 7 en Windows Server 2008
 Multimedia cases voor developers: Visual Studio; XNA en Silverlight
 ERP Navision waarover verderop in de nieuwsbrief meer.
 Multimedia case mbt virtualisering
Voor het ontwikkelen van cases voor Applicatie Ontwikkelaars houdt Stichting
Praktijkleren 29 maart een bijeenkomst. Meer informatie op
www.stichtingpraktijkleren.nl

Studentenwedstrijden
Binnen diverse wedstrijden op verschillend niveau (VO, MBO, HBO/Uni) zijn er door
studenten weer topprestaties neergezet.

eSkills Competition
Op vrijdag 5 maart 2010 vond in Brussel tijdens de afsluiting van de eSkills Week de
ontknoping plaats van de Europese eSkills Competition. Deze wedstrijd zet
docenten en jongeren (14 tot 21 jaar) in het zonnetje die op een onderscheidende
manier bezig zijn met ICT. De Nederlandse deelnemers zijn afgevaardigd door
branchevereniging ICT Office en afkomstig van deelnemende VO-scholen (Ostrea
lyceum) aan de IT Academy.
Jeroen van Gorsel, Boyd Winkelman en Jorrit Tromp zijn de Nederlandse winnaars
geworden van de Europese eSkills Competition. De eSkills Competition is onderdeel
van de Europese eSkills Week en geeft aandacht aan jongeren die op een
onderscheidende manier bezig zijn met ICT. Jeroen van Gorsel is met zijn project
Minos winnaar in de categorie 'Digital competence - general'. Boyd Winkelman en
Jorit Tromp zijn met hun TV Yo de winnaars in de categorie 'Digital expression'.
Meer informatie op:
Nieuwsbericht over de finalisten: http://www.ictoffice.nl/index.shtml?id=7155
Persbericht over de winnaars: http://www.ictoffice.nl/index.shtml?id=7176

Skills Masters

Beste Secretaresse en ICT’ers van Nederland bekend
08-03-2010
De beste directiesecretaresse/management-assistent en de beste ict-ers in drie
disciplines van Nederland zijn bekend. Zij waren de beste in hun vak op de
landelijke beroepenwedstrijd in Ahoy Rotterdam.
De beste Directiesecretaresse/Managementassistent is Mirjam de Heus van het
Hoornbeeck College. Voor ICT is de beste Open source ICT’er Tim Slot van ROC de

Leijgraaf, de beste Microsoft ICT’er Frans Breddels van het Koning Willem I College
en de beste Cisco specialist Joost Bouwmeester van het Graafschap College.
Beroepenwedstrijd
Vijf teams, bestaande uit vijf Directiesecretaresses/ Managementassistenten en
voor ICT vijf Microsoft-, vijf Cisco- en vijf Open source specialisten, streden
afgelopen drie dagen op de landelijke beroepenwedstrijd in Ahoy Rotterdam om
een plek voor de Europese Wedstrijd (EuroSkills) in Lissabon. De deelnemers waren
de beste tijdens eerdere selectiedagen.
Aan de hand van realistische praktijkopdrachten moesten ze laten zien dat ze niet
alleen hun toekomstige vak tot in de puntjes beheersen, maar ook goed kunnen
samenwerken en omgaan met onverwachte uitdagingen. Ondanks het teamverband
werden de kandidaten individueel beoordeeld door de jury.
Ron Creutzburg,voorzitter jury en adviseur ICT bij ECABO: “De wedstrijd was tot het
einde spannend. Het niveau was hoog en de resultaten lagen tot het einde zeer
dicht bij elkaar. Er werd heel zelfstandig en gemotiveerd aan alle opdrachten
gewerkt. Normaal zie je in het verloop van de wedstrijd onderlinge verschillen
tussen de kandidaten, maar nu waren echt de besten uit Nederland aanwezig!"
Bekijk ook de foto's gemaakt van de wedstrijd op ECABO.nl.
De winnaars nemen van 9 tot en met 11 december 2010 deel aan Euroskills in
Lissabon te Portugal. Aan het einde van EuroSkills weten we wie het beste
landenteam van Europa heeft.

MCP Business Cards
MCP Virtual Business Cards enable MCPs to show off their credentials online and
enable customers to securely validate an MCP’s credentials.
The Virtual Business Card platform enables you to create, customize, and share your
business cards. Use one of our 100 different avatars and 25 different templates, or
upload your own custom avatars to create your own unique look.
In addition, each card links to a personal profile site highlights your certification
history, professional background, social network identities and more (shown
below). All information (except transcripts) are customizable, including which
certifications appear on your card and profile page.
Please visit http://mcpvirtualbusinesscard.com/ (use your live ID that’s linked to
your MCP/MCT profile) and create and share your VBC.

IT Academy beschikbaar voor het VMBO en VO
Binnen het VMBO en Voortgezet Onderwijs komt ICT steeds vaker aan de orde.

Reden om het IT Academy programma ook aan deze doelgroep aan te bieden.
Naast het basisprogramma biedt het IT Academy programma vooral ook
mogelijkheden voor samenwerking mbt de beroepskolom en doorstroom VO-HBO.
Het (basis)programma biedt ondermeer:













E-Courses zoals Office (NL) maar ook Sharepoint, servers, enz. (180+)
basiscursussen IT (digital literacy):
o Basiskennis voor de computer
o Internet en het wereldwijde web
o Productiviteitsprogramma’s
o Computerbeveiliging en –privacy
o Digitale levensstijlen
Certificaten die met het logo en onder verantwoordelijkheid van de school
afgedrukt kunnen worden
Korting op wereldwijd erkende certificeringen op het gebied van o.a. Office
(MOS)
Gebruik van nagenoeg alle Microsoft software binnen de labs en voor
studenten/docenten thuis
Tools om zelf E-Courses te maken
Verbindende rol naar de ROC's en HBO instellingen
Docentenscholing
Tools en lesmateriaal voor Gameontwikkeling voor de PC en X-Box
Korting op cursusmateriaal waaronder toegang tot 500+ ICT gerelateerde
(Engelstalige) boeken
Alle informatie vindt u op: www.microsoftitacademy.com

Eventuele vragen kunt u terecht bij pcriellaard@chello.nl

Onderwijsdag NAV2009: 30 maart 2010
Op 30 maart wordt de Nav2009 onderwijsdag gehouden bij Saxion Hogeschool in
Deventer.
Op deze dag vindt naast kennisuitwisseling en het onderhouden van onderlinge
contacten ook de presentatie plaats van de nieuw ontwikkelde leermiddelen en
lesmaterialen.
De stuurgroep heeft, samen met bedrijfsleven en Microsoft, een compleet lespakket
ontwikkeld bestaande uit:

Cases

Lesmateriaal/boeken

Managementtool voor beheer van de omgeving

Docententraining op basis van het materiaal
Dit laatste is in ontwikkeling en bespreken we graag met u op de 30-ste.

Aanmelden voor de contactdag bij: Leo Hofsté: l.f.m.hofste@saxion.nl met als
onderwerp: “Inschrijving NAV-docentendag” en vermeld je naam, studierichting

en hogeschool.
Contact
Velen hebben inmiddels al wel een kijkje genomen op de surfgroep van het
docentenplatform (www.surfgroepen.nl ) . Heb je dat nog niet gedaan, dan kan dat
natuurlijk alsnog. Aanmeldingen als auteur of tester en vragen aan de stuurgroep
kun je per e-mail kwijt aan jpm.vanderhoeven@avans.nl Hier kunt u ook terecht
voor aanmelden Navision Nieuwsbrief.

Get Ready sessie
Met de Get Ready sessies wordt u, voor slechts 99 Euro, in één dag op de hoogte
gebracht van de nieuwste Microsoft technologie. Dit op het gebied van Windows
Server 2008 R2; Windows 7; Cloud Computing (Azure); Sharepoint 2010 en nog veel
meer. Kijk voor data en presentaties bij u in de buurt op:
http://www.microsoft.com/netherlands/evenementen/default.aspx?organizer=Mic
rosoft&eventtype=alle&eventsubtype=GetReady

MOAC Virtual labs
Are you looking for a better way to deliver your networking class?
Eliminate lab costs and setup hassles as your students gain
work-ready experience with MOAC Virtual Labs
How does it work? Just like the real software!





That's because students are working in the real software - not a simulator
Students work in a real desktop accessed through Internet Explorer - from
any Internet-connected computer
Students perform the labs just as if they were working in a physical network
lab environment
Skills are assessed by contextual lab questions and by end-of-lab review
questions

Why MOAC Virtual Labs? Check it out...






No lab setup or maintenance
No significant hardware investment
Students can work at school, at home - anywhere there is an Internetconnected computer
Labs can now be done online, enabling distance-learning courses
Students will work in the same environment as on their certification
exams - helping with exam success

Virtual Lab Flyer
Types of Exercises
Virtual Lab FAQ
What next? Order today!


For more info visit: www.wiley.com/college/microsoft



Contact your rep: www.wiley.com/college/rep



Email or call with questions: moac@wiley.com, 1-888-764-7001

Minor in samenwerking bedrijfsleven
Isential (met partners) verzorgt twee marktrelevante Microsoft Minors:
Microsoft .NET WEB development en BI, SQL i.c.m. Sharepoint. Beide trajecten
worden in samenwerking met Hogeschool Windesheim uitgevoerd.
Isential bekostigt de minor volledig onder voorwaarde dat de studenten in de
gelegenheid worden gesteld aansluitend een (betaalde) stage + project (ca. 30
weken) uit te voeren bij partners.
Onderstaand een voorbeeld van een invulling:
Minor .NET staat in het teken van de specialisatie Software Engineer en de Minor BI
staat in het teken van specialist Business Intelligence (SQL) i.c.m. SharePoint.
Technologie waarin gecertificeerd gaat worden voor de minor .NET is:

TS: Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation

TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development of
TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows Communication Foundation

Linq, Silverlight, Ajax toolbox en WPF.
Competentie
Productkennis

Ontwerpen

Project

Doelen
Visual Studio 2008
SQL Server 2008
MCTS certificeren
Functioneel ontwerp maken
Technisch ontwerp maken
Database ontwerp maken
Prince2 certificeren
Urenschatting maken
Plan van aanpak maken

Realisatie

Project opdelen in componenten
Afstemming van verschillende software componenten
Halen van deadlines
Testen

Technologie waarin gecertificeerd gaat worden voor de minor BI is:

TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development

TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and
Maintenance

TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring

TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Configuring
Meer informatie of aanmelden voor dit traject bij pcriellaard@chello.nl

Sharepoint cursus voor het onderwijs
NIEUW!! Op verzoek is er voor docenten en ondersteunend personeel een speciaal
scholingstraject opgezet rondom Sharepoint.
Het gebruik van Sharepoint binnen het onderwijs neemt steeds meer toe. Om
optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden wordt door TripleA,
specialist op Sharepoint development, een speciale cursus aangeboden. Deze cursus
wordt verspreid over een aantal weken aangeboden voor een speciaal tarief van €
3.950,-

Onderstaand de inhoud

SharePoint Concept and Architecture
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introduction
History
Editions
Architecture
Web Parts
Sites
Lists
Metadata
Content Types
SharePoint Designer role
Data View Web Parts

Installation and Configuration

1.

Introduction

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Collection 5403: Implementing Microsoft Windows SharePoint
Services Course 5244: Introduction to Microsoft® Windows® SharePoint® Services
Course 5245: Planning the Microsoft® Windows® SharePoint® Services 3.0 Environ
Course 5246: Deploying Microsoft® Windows® SharePoint® Services 3.0
Course 5247: Administering Microsoft® Windows® SharePoint® Services 3.0
Course 5248: Maintaining and Optimizing Microsoft® Windows® SharePoint® Serv
Course 5249: Customizing and Securing Microsoft® Windows® SharePoint® Servic

8.

SharePoint Business Data Collector
1.
2.
3.

Introduction
Excel Services
Key Performance Indicators

SharePoint Architectuur Portalen en Records Management
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction
Architectuur Portalen
Records Center
Managing Document Retention en Disposal
Information Management Policies
Auditing

SharePoint Office integratie en Search
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction
Office Integratie
Search Componenten
Configuration
Faceted Search
Federated Search

SharePoint Web Content Management Development (I)
1.
2.
3.
4.

Introduction
SharePoint Features and the Solution Framework
Publishing Site Definition
Master Pages en Page Layouts

SharePoint Web Content Management Development (II)
1.
2.
3.
4.
5.

Navigation
Web Parts
Search
Authentication and Authorization
Implementing Sites with Multiple Languages and Devices

6.

Content Deployment

SharePoint Workflow and Forms
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction
Workflow Out-Of-The-Box
Workflow with SharePoint Designer
Forms
Workflow with Nintex

Mocht u geïnteresseerd zijn in de sharepoint cursus personeel dan kunt u contact
opnemen met Twan Deibel twand@triplea.net of pcriellaard@chello.nl

Sharepoint Academy
TripleA verzorgd weer in samenwerking met enkele Hogescholen en Microsoft IT
Academy de Sharepoint Academy. Studenten krijgen hierbij een aantrekkelijk traject
aangeboden welke in samenwerking met de hogeschool wordt ingevuld en
uitgevoerd. Deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven biedt uitstekende
kansen voor de student. Het afgelopen traject is zeer succesvol geweest en zijn de
deelnemende studenten razend enthousiast. Dit stimuleert ons dit schooljaar weer
een nieuw traject op te starten. U kunt uw instelling (HBO) hiervoor aanmelden.
Verder verzorgd TripleA graag inhoudelijke sessies mbt Sharepoint op uw instelling
voor studenten en docenten.
NIEUW!! Op verzoek is er voor docenten en ondersteunend personeel een speciaal
scholingstraject opgezet rondom Sharepoint.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de sharepoint Academy voor studenten en personeel
of het houden van een presentatie dan kunt u contact opnemen met Twan Deibel
twand@triplea.net of pcriellaard@chello.nl

XNA Gaming lesmateriaal
Deelnemers aan de XNA cursus hebben gevraagd een plek op te zetten waar de
deelnemers aan de cursus, maar ook andere enthousiaste XNA gebruikers,
materialen met elkaar te delen. Gedacht kan worden hierbij aan:






lesplannen
opdracht beschrijvingen
tutorials
presentaties
lesmaterialen



best practice

Dit alles zowel voor het MBO als HBO.
Deze plek is inmiddels live en de uitnodigingen om deel te nemen zijn inmiddels
verzonden. Mocht u ook geïnteresseerd zijn kunt u dat bij mij kenbaar maken.
De link voor de XNA Community is:

http://xnanederland.groups.live.com/
Eventuele vragen of wensen kunt u terecht bij pcriellaard@chello.nl

Interessante links mbt Gaming:

















http://creators.xna.com
http://creators.xna.com/en-us/Academia
http://depts.washington.edu/cmmr/Research/XNA_Games/XNACS1WorkBo
ok.html
http://dxframework.org/
Game Studio Express: http://msdn2.microsoft.com/enus/library/bb200104.aspx
Video Game programming:
http://www.academicresourcecenter.net/curriculum/pfv.aspx?ID=6878
Voorbeeld gameontwikkeling:
http://blogs.msdn.com/coding4fun/archive/2006/11/06/997852.aspx
Starting Tools http://blogs.msdn.com/coding4fun/pages/1994662.aspx
http://www.microsoft.com/Games/dungeonsiege/2a.aspx
SAGE (UNT) http://larc.csci.unt.edu/sage/
http://www.garagegames.com/products/torque/x/
https://www.academicresourcecenter.net/curriculum/FacetMain.aspx?FT=T
ag&TagList=3&ResultsTitle=Gaming%20and%20Graphics&ShowResults=1
http://www.youtube.com/watch?v=6AKgH4On65A
http://www.youtube.com/watch?v=c_LrVqI6StY
http://graphics.cs.columbia.edu/projects/goblin/

Presentaties voor studenten
Naast de door Microsoft georganiseerde events en Imagine Cup sessies voor
studenten biedt Isentials en TripleA ook inhoudelijke bijeenkomsten en gastlessen
aan voor studenten. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u dit kenbaar maken
bij pcriellaard@chello.nl
Ook voor studenten verenigingen zijn er bijeenkomsten af te spreken.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Regelmatig bereikt ons de vraag vanuit het MBO en HBO naar afstudeerplaatsen
voor studenten, ondersteuning van het onderwijs en samenwerkingsverbanden met
het bedrijfsleven. Vanuit het bedrijfsleven is de vraag naar IT Pro’s (MCSA), (dotnet)
developers en deskundigen op het gebied van Sharepoint groot. Als IT Academy
spelen we hier graag een rol in door te faciliteren en partijen bij elkaar te brengen.
Op dit moment zijn er afspraken gemaakt met:
1. WenS ICT diensten. Dit traject loopt al langer succesvol bij een groot aantal
ROC’s. Hier richten we ons vooral op certificeringstrajecten en stage binnen
het MBO. Dit traject kan zowel aanvullend als vervangend zijn.
2. Sharepoint Academy. Hierbij richten we ons op de carrière van de HBO
student met MCSE, C#, SQL en toegespits op Sharepoint kennis met
aanvullend werkervaring als consultant.
3. Isential University. Verzorgt voor studenten kwaliteitstrajecten (certificering)
georganiseerd voor MBO en HBO onderwijsinstellingen die vooralsnog
aanvullend zijn op het reguliere onderwijs. In samenwerking met het
onderwijs worden ook trajecten ontwikkeld die deels vervangend zijn ten
aanzien van het reguliere onderwijs.
Het ministerie van OC&W heeft in een speciale brief aan Twan Deibel van TripleA
(Sharepoint Academy) aangegeven dit soort initiatieven, die er op gericht zijn
onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten, van harte toe te
juichen.
Mocht u geïnteresseerd zijn voor de volgende ronde of meer informatie willen,
graag een mail naar pcriellaard@chello.nl

Microsoft E-Reference Book Library
De boekenlijsten komen er weer aan. Een mogelijkheid om de kosten hiervan
binnen de perken te houden is naast het gebruik van de E-Courses de E-Reference
Library van Microsoft Press. Deze is bestemd voor de IT professionals, developers,
en information workers. Deze bibliotheek bevat meer dan 500 boekwerken van
Microsoft Press die eenvoudig te doorzoeken is. De informatie wordt ontsloten via
Books 24x7 Web site.
De volgende Microsoft Press onderdelen zijn beschikbaar:
•Training Kits (for Microsoft Certification Exam preparation)
•Resource Kits
•Inside Out
•Step by Step
•Plain & Simple
Meer informatie en aanvraag toegang:

http://members.microsoft.com/itacademy/itaereference.mspx

Lesmateriaal
Voor deelnemers aan het ITA programma is er speciaal lesmateriaal beschikbaar. Dit
materiaal kan ingezet worden bij de start van de ICT opleiding maar zeker ook voor
niet ICT-opleidingen en het voortgezet onderwijs bij de invulling van het vak ICT.
Materiaal vindt u op:
 www.microsoft.com/digitalliteracy
 Office educatiepakket
 Developer Learning Center
Krijg graag reacties van gebruikers pcriellaard@chello.nl

Microsoft Office Certificeringen, testcenter
Klaslokaal licentie
Met deze klaslokaal licentie kan uw school Microsoft Office
Specialist (MOS) examens afnemen in een klaslokaal tot 30
PC's. De jaarlijkse licentie maakt het mogelijk om een
onbeperkt aantal examens af te leggen. Slechts één keer per
jaar kost u dat € 2950 voor de klaslokaal licentie.
De klaslokaal licentie is inclusief Office examens voor
docenten of personeel in het kader van professionalisering.

Voordelen klaslokaal licentie:
·

Budget: Eenvoudig te budgetteren, aanmelden en éénmaal per te
hernieuwen.

·

Volume: Alle studenten binnen uw onderwijsinstelling kunnen zonder
aanvullende kosten of restricties Microsoft Office examen doen.

·

Software: U beschikt over alle software voor de Microsoft Office 2007 of
Office 2003 examens.

·

Arbeidsmarkt: Studenten zijn uitgerust met een onderscheidend voordeel
op de arbeidsmarkt of tijdens een vervolgopleiding.

Meer informatie bij pcriellaard@chello.nl

Certificeringen, testcenter
Binnen het MBO en HBO onderwijs neemt het aantal industriële certificeringen
binnen het curriculum steeds meer toe. Dit in combinatie met competentie gericht
leren. Dat is niet verwonderlijk gezien de grote vraag vanuit het bedrijfsleven
hiernaar. Bovendien vergroot het de transparantie van de opleiding, biedt het de
deelnemer extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt het de
doorstroom trajecten.
Vanuit het IT Academy programma bieden we uiteraard graag ondersteuning. Een
aantal voorbeelden hiervan zijn: het WenS traject; Sharepoint Academy; Isential
Traject maar ook korting op vouchers en ondersteunende cases, E-Courses.
Het aantal beschikbare examens met kortingsvouchers (072) is de laatste tijd weer
behoorlijk toegenomen. Nagenoeg alle voor het onderwijs interessante
certificeringen vallen er inmiddels onder.
Examens worden afgenomen door Prometric en kunnen via de site geboekt worden.
http://www.prometric.com/default.htm

Als ITA deelnemer is het eenvoudig mogelijk om zelf testcenter te worden. Hiermee
de studenten de service biedende om binnen de onderwijsinstelling hun examens
voor de certificeringen uit te voeren. Het examencentrum kan ook “externen”
toelaten voor hun examen. Dit biedt weer mogelijkheden om andere
onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen. Heeft u interesse om Testcenter te
worden kunt u dit kenbaar maken bij: Donald van Zwieteren
Donald.vanZwieteren@prometric.com

Docentenscholing
Onderdeel van het programma is dat er voor docenten speciale cursussen tegen
aantrekkelijk ITA tarief aangeboden worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:
1. Op eigen initiatief inschrijven voor een Open Inschrijving/aanmelding bij een
van de CPLS-en (commerciële opleiders)
2. Cursus binnen uw instelling
3. Cursus georganiseerd vanuit IT Academy op verzoek van docenten/collega’s
speciaal voor het onderwijs. Wensen kunnen kenbaar gemaakt worden bij
pcriellaard@chello.nl .
4. Cursussen ondersteunend aan een project zoals hieronder aangegeven.
Opmerkingen en suggesties: pcriellaard@chello.nl

Microsoft IT Academy programma
Enkele programmaonderdelen zijn:
 E-Learning omgeving (met video’s; lab’s, oefenopgaven enz.) voor alle














niveaus.
Tool om zelf eenvoudig E-Courses te maken met dezelfde mogelijkheden en
navigatie als de Microsoft cursussen
Gebruik MO(A)C cursus- en presentatie materiaal tegen gereduceerd tarief.
Aanbiedingen voor docenten trainingen door gerenommeerde CPLS.
Gebruik Microsoft software voor de ICT-instelling en de cursisten via het
MSDN Academic Alliance programma.
Gratis download MSDN AA via ELMS
Onbeperkt aantal studentvouchers (MCP) voor 67 Euro bij ProMetric.
Kortingsvoucher voor MOS examens (Certiport)
Er kan een aanvraag ingediend worden voor een In-house seminar voor
studenten.
Certificaten beschikbaar voor deelnemers.
Speciaal programma ITA Office tegen gereduceerd tarief.
Maatwerkprojecten voor de lokale markt.
En nog veel meer…

De precieze voordelen en voorwaarden vindt u op:
http://www.microsoft.com/education/msitacademy/default.mspx
Een demo van de E-learning omgeving vindt u op:
https://itacademy.microsoftelearning.com/default.aspx
Ik hoop dat u net zo enthousiast bent over het nieuwe programma als ik en besluit
om u aan te melden. Dat kan door u te registreren op:
https://registermsdn.one.microsoft.com/msdnaa/it/itregstep1.aspx
Indien u vragen heeft ben ik graag bereid deze te beantwoorden
pcriellaard@chello.nl .Vanzelfsprekend kunnen we ook een afspraak maken om
langs te komen.

MSDN AA; ELMS
Nagenoeg alle reguliere onderwijsinstellingen en veel studentenverenigingen zijn lid
van het MSDN AA programma. Het beschikbaar stellen aan de gebruikers valt echter
tegen. De distributie van software en key’s wordt als belemmering ervaren.
Microsoft IT Academy wil graag het gebruik van MSDN AA stimuleren. Hiervoor
wordt het download abonnement gratis beschikbaar gesteld voor ITA leden.
Tevens is er een gratis downloadkanaal, ELMS, beschikbaar die zorgt voor de
distributie en key beheer. ELMS, E-Academy, komt aan de eerder genoemde
bezwaren tegemoet.
Interesse in één of meer van bovenstaande punten kunt u kenbaar maken bij
pcriellaard@chello.nl Ideeën en suggesties zijn hierbij ook welkom.
Het MSDN Academic Alliance programma is speciaal ontwikkeld voor het
informatica onderwijs aan VO, ROC’s, HBO- of academische instellingen. Het

programma biedt deelnemende opleidingen de mogelijkheid om software voor
educatieve doeleinden te gebruiken! Meer informatie vindt u op:
http://www.msdnaa.net
Inschrijven kunt u elektronisch op:
https://registermsdn.one.microsoft.com/msdnaa/aa/newstep1.aspx
Uitleg over ELMS:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/academic/bb250597.aspx
ELMS kan voor u, gratis, de download en key beheer voor docenten en studenten
verzorgen: http://www.e-academy.com/IT_MSDNAA_main.cfm
Voor deelnemers Microsoft IT Academy is het download abonnement gratis!!

Kort nieuws















29 maart bijeenkomst Applicatie Ontwikkelaars Stichting praktijkleren
GetReady sessies toegankelijk voor het onderwijs
30 maart 2010 Onderwijsdag Nav2009
De blauwdruk vernieuwd is voor de nieuwe kwalificatiestructuur en
certificeringen.
MOS vouchers (Office certificeringen) zijn voordelig aan te schaffen via ITA.
Elektronische boeken beschikbaar zijn
http://members.microsoft.com/itacademy/ITAereference.mspx

Roadmap tot een ICT carrière:
http://www.microsoft.com/learning/education/roadmap/default.mspx
Competentie gerichte projecten ter ondersteuning van de Mapping,
certificering en PvB beschikbaar zijn via de Stichting Praktijkleren.
Studenten tijdens hun BPV certificeringen MCDST, MCSA, Dotnet kunnen
behalen.
Docenten bijscholings cursussen opgestart zijn rondom competentiegerichte
projecten. www.stichtingpraktijkleren.nl
Alle ITA informatie op
http://www.microsoft.com/education/msitacademy/default.mspx
beschikbaar is.
Kosteloos een abonnement op het .NET magazine aan te vragen is
http://www.microsoft.com/netherlands/msdn/netmagazine/default.aspx

Algemeen
Meer informatie over het Microsoft IT Academy programma vindt u op:
http://www.microsoft.com/education/msitacademy/default.mspx
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Peter Criellaard:
pcriellaard@chello.nl Ook voor informatie omtrent deelname en inschrijving kunt u

bij Peter Criellaard terecht.

U ontvangt deze e-mail omdat u of uw instelling betrokken bent bij het Microsoft IT A
meer te ontvangen betreffende de Microsoft IT Academy stuurt u dan een E-mail naar

