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Nieuwsbrief  
 
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 sturen naar pcriellaard@chello.nl of a-pcriel@microsoft.com 
 
Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer gestart. Tijd om vooruit te kijken naar 
komend schooljaar. Er staan een aantal interessante bijeenkomsten op het 
programma: 

1. 24 november de jaarlijkse Contactdag 2010 Graag vast aanmelden. 
2. Sharepoint Connections 2010 op 28 en 29 september met onderwijskorting. 
3. Microsoft Technology Tour voor studenten en docenten. 

 
Voor de instellingen die de studenten de mogelijkheid bieden om te certificeren is 
de second shot actie weer beschikbaar. 
 
In samenwerking met Microsoft partners en ITA deelnemers worden weer 
verschillende onderwijsprogramma’s aangeboden voor studenten. Trajecten die 
zorgen voor goede aansluiting op het bedrijfsleven. 
 
Dit jaar gaan we vanuit het IT Academy programma extra aandacht besteden aan: 

 Cloud computing 

 Mobile computing 

 Gaming/XNA/Kinect 

 Virtualisering 
 
Ook zal er veel aandacht uitgaan naar de nieuwe deelnemers aan het IT Academy 
programma, de V(MB)O scholen.  
 
De aftrap zal in november plaatsvinden met de jaarlijkse Contactdag die we samen 
met de partners groots gaan opzetten. De genoemde items zullen daar uiteraard 
prominent aan de orde komen en gaan we ook graag de discussie aan over het 
onderwijsprogramma. We hopen u dan weer allemaal te mogen begroeten. Graag 
vast aanmelden. 
 
Nieuwe en vernieuwde praktijkcases zijn weer ontwikkeld en zijn via Stichting 
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pcriellaard@chello.nl  

  
Web site 
 

Events: 
www.imaginecup.com 
 
www.devdays.nl  
 

Materialen: 
 
Digital Literacy Home 
 
Office educatiepakket 
 
Developer Learning 
Center 
 
E-content maken 
 
Beveiliging PO,VO  
 
Rampup 
development 
 
Get started 
 
Software/vouchers 
 
Blauwdruk 
 
Studenten materiaal 
 
Lesmateriaal 
Windows Server 
 
Fuselab social 
experience 
 
KODU visueel games 
maken 
 

Diverse: 
http://www.sharepoint
academy.eu/ 
 
Vouchers bestellen 
 
Uitrol Windows 7 
 
Research 
 
Web-based Office 

Praktijkleren beschikbaar. Tevens zijn hiervoor docenten trainingen tegen 
onderwijstarief beschikbaar.  
Nieuw is het aanbod van Officetrainingen. 
 
Special voor het HBO is er een training opgezet voor Softwaretesten.  
 
Voor de (HBO)instellingen is de (verkorte) nieuwsbrief Dynamics NAV toegevoegd. 
Op deze nieuwsbrief kunt u zich ook apart opgeven bij Hans van der Hoeven. 
 
Peter Criellaard 
 

ITA Contactdag 
 
Op 24 november 2010 staat weer de jaarlijkse contactdag gepland ism Stichting 
Praktijkleren. Het moment om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van ICT, beschikbare onderwijsproducten en versterken van de onderlinge 
contacten. 
 
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 
 
Welkom/opening 
 
Keynote 
 
Mededelingen door Stichting Praktijkleren en ITA Microsoft 

         Vernieuwing Microsoft cases 

         Docenten scholing MOS en ondersteuning cases 

         ROC Demo tour 

         Skills masters; Imagine Cup 

         Toetreding V(MB)O 

         ...................................... 
  
Presentatie 1 (gericht op visie, ontwikkeling met klein beetje techniek). Keuze: 

         Cloud computing 

         Virtualisering/duurzaamheid 
 
Lunch gericht op onderlinge contacten 
 
Presentatie 2 (gericht op visie, ontwikkeling met klein beetje techniek). Keuze: 

         Mobile computing 

         Gaming/XNA/Kinect 
 
Koffie break 
 
Discussie/vragenronde mbt ITA programma 
 
16.00  borrel 
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U kunt zich hiervoor vast aanmelden door een mail naar pcriellaard@chello.nl  
  

Microsoft Technologie Tour 
 
Technologie speelt een steeds meer bepalender rol in het leven van zakelijke 
gebruikers en consumenten. De slimme telefoon, sociale sites en gaming zijn slechts 
enkele voorbeelden van innovatieve technologieën die in een snel tempo de wereld 
van miljoenen gebruikers hebben veranderd. Maar de grenzen van de 
mogelijkheden zijn nog lang niet bereikt. Speciaal voor onderwijsinstellingen 
organiseert het  Microsoft IT Academy Team een aantal spectaculaire presentaties 
om te laten zien wat de toekomst gaat brengen en vooral ook hoe studenten 
hiervan kunnen gaan profiteren. De sessies zullen informatief, interactief, leerzaam 
en vooral enthousiasmerend zijn en de student prikkelen om zelf met technologie 
aan de slag te gaan en actief te gaan participeren in de nieuwe digitale wereld. 
 
Informatie of aanmelden voor deze gratis sessies graag bij pcriellaard@chello.nl  
 

Sharepoint connections 2010 
 
Leading SharePoint experts from Microsoft and from the field have teamed up to 
bring you the knowledge you need to succeed with SharePoint 2010. SharePoint 
Connections is where the SharePoint conversation starts with the best speakers 
presenting important topics for IT-pros, developers and business management 
professionals who use SharePoint. 
 
IT-pros! Best practices for installing, upgrading, configuring, securing, and managing 
SharePoint 2010.  
DEVELOPERS! guidance on how to best customize and extend your SharePoint 2010 
investments using the new data access methods on the server (LINQ) and off the 
server (client object model), leveraging Silverlight, working with data that does not 
live within SharePoint with the new Business Connectivity Services and more. 
SOLUTIONS! unveil the big-win solutions that SharePoint delivers, out-of-the-box. 
Learn to create high-value, no-code solutions with tools like SharePoint Designer, 
InfoPath, SharePoint Workspaces, Excel and Access Services, and Office Web Apps. 
Discover what you can do to automate processes and deliver the composite and 
collaboration solutions that your users are demanding. 
MANAGEMENT! how business managers can get better returns on their investment 
in SharePoint 2010. 
 

Meer informatie op: http://www.devconnections.com/speurope/ 
 

ITA deelnemers kunnen aanmelden met 50% korting. De procedure kunt 

u opvragen bij pcriellaard@chello.nl  
 

Praktijk cases 
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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 

 Multimedia case mbt virtualisering  
 
Meer informatie op www.stichtingpraktijkleren.nl  
 
Bent u geïnteresseerd hierin geschoold te worden geef uw wensen hiervoor dan 
door aan pcriellaard@chello.nl  
 

 Nieuw!! Microsoft Office cursus. Hiervoor wordt een 

informatie/oefensessie ontwikkeld om de mogelijkheden mbt het nieuwe 
werken en Business Intelligence binnen de lessen aan te geven. Op basis 
hiervan kunnen verdiepende modules gevolgd worden. 

 

Docententraining AO Cases 
 

Update .NET 4.0 Praktijkcases en training 
De huidige praktijkcases voor .NET 2.0 zijn helemaal aangepast en bijgewerkt naar 
de basisfunctionaliteiten van MS Visual Studio 2010, .NET Framework 4.0  
Denk hierbij aan toevoegingen met LINQ en parallel computing. 
De nieuwe cases zijn te downloaden via de distributieserver van st. Praktijkleren. 
 
Om ook de kennis up-to date te brengen bieden wij de volgende docententraining 
aan: 
Training Updaten naar .NET 4.0 Framework (1 dag) 
In één dag maken de docenten kennis in de nieuwe technieken van Visual Studio 
2010. We besteden speciaal aandacht aan de wijzigingen in de basis praktijkcases. 
Kennis van (één van) deze basis praktijkcases is vereist.  
 
Data:  5 oktober en 11 november 
 
Prijs: Wij hanteren het gereduceerde tarief van eur 250 per persoon excl. BTW. 
 
 

Basistraining Praktijkcases C#/VB.NET, Windows, Web en/of .NE T 
Framework.  
Uiteraard is het ook nog mogelijk om de volledige 5-daagse introductietraining te 
volgen voor alle beschikbare cases. Bij voldoende animo plannen wij graag in 
overleg met alle geïnteresseerden best passende data. Bij interesse, stuur s.v.p. een 
mail naar esther@oosterkamp.nl  of pcriellaard@chello.nl dan nemen wij contact 
op.  
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HBO Docententraining Software kwaliteit 
 
Training Building Maintainable Applications 
 
Vanuit het HBO is regelmatig de vraag gesteld naar cursussen op het gebied van 
software kwaliteit en testen. Met Oosterkamp is de afspraak gemaakt een cursus 
hiervoor via ITA aan te bieden. Uiteraard tegen onderwijstarief. 
 
Thomas Huijer laat zien waarom en hoe je moet investeren in de kwaliteit van je 
code. Met real-life voorbeelden wordt getoond hoe je kwalitatief hoogstaande code 
kunt produceren. Door goed te kijken naar naamgeving, principes zoals SOLID, 
Dependency Injection en Mocking komen we tot zuivere, onderhoudbare en 
testbare code. En hoe maak ik een moeilijk onderhoudbare applicatie beter 
onderhoudbaar? Op deze vragen krijg je antwoord. 
 
Meer informatie: http://www.oosterkamp.nl//BuildingMaintainableApplications 
 
Deze tweedaagse training staat gepland op 12 & 13 oktober en wordt voor 
docenten van het onderwijs aangeboden tegen een gereduceerd tarief van eur 525 
excl. BTW. 
 
 

Certificeringen Second Shot 
 
De second shot aktie, waarbij een student gratis, indien nodig, een tweede examen 
mag afleggen, is komend schooljaar weer van kracht. Let op, voor ITA gelden nu de 
073 examens ipv 072. Meer informatie over de actie vindt u op: 
 
http://www.prometric.com/microsoft/ss_academic_form.htm?s=SSA 
 

Nieuwsbrief Dynamics 
 

 

 

21-9-2010 Stuurgroep Docentenplatform Microsoft Dynamics Nederland 

 
Onderwijsmateriaal voor NAV2009 is nu beschikbaar… 
De drie nieuwe boeken zijn als full-colouruitgave vervaardigd en worden geleverd 
door Drukkerij Vision; studenten en docenten kunnen bestellen via de website van 
deze drukkerij: www.drukkerijvision.nl. De prijs van elk van de drie boeken is € 
19,50 per stuk, exclusief verzendkosten.  
 
Herhaling & Aanvulling: Trainingen rondom NAV2009 en de nieuw verschenen 

http://www.oosterkamp.nl/Training.mvc/DetailByName/Building%20Maintainable%20Applications
http://www.prometric.com/microsoft/ss_academic_form.htm?s=SSA
http://www.drukkerijvision.nl/


boeken 
Verschillende partners bieden trainingen aan die specifiek gericht zijn op docenten. 
Zo is er een migratietraining NAV2009 voor ervaren Navisiondocenten, die weer 
helemaal up to date willen zijn in de Role Tailored Client van NAV2009.   
Verdere informatie en opgeven kan via de website van de betreffende partner. 
 

 
Onderwerp Datum Partner Website 

Rode boekje 21 september 2010 Mprise 
Veenendaal 

www.mprise.nl 

Rapportage en BI 5 oktober 2010 Mprise 
Veenendaal 

www.mprise.nl 

Migratie NAV2009 

voor ervaren 

Navisiondocenten 

6 oktober 2010 Qurius Learning 
Solutions 
Veenendaal 

www.qurius.com 

Blauwe boekje 12 oktober 2010 Qurius Learning 
Solutions 
Veenendaal 

www.qurius.com 

Rapportage met 

NAV Report-tool 

2 november 2010 Mprise 
Veenendaal 

www.mprise.nl 

Oranje boekje Nog niet bekend GAC Business 
Solutions 
Oirschot 

www.gac.nl 

 
Microsoft Dynamics Academic Conferenties in 2010 
In het najaar vindt traditiegetrouw Convergence plaats, een internationale 
conferentie rondom Microsoft Dynamics. In deze tweedaagse conferentie worden 
allerlei nieuwe (en ook bekende) zaken belicht. Het is de ‘place to be’ om bij te 
blijven op het terrein van ERP en Dynamics! 
Convergence wordt in Europa in drie verschillende steden georganiseerd: 

 Londen 14 oktober (eendaags event) 

 Praag 18+19 oktober 

 Den Haag 20+21 oktober  
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http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.btcdelft.nl/afbeeldingen/GAC.jpg&imgrefurl=http://www.btcdelft.nl/BTC_bedrijf_GAC.html&usg=__Ax-Z4P5gh1QSNxzjJ79HpJbhAlM=&h=220&w=310&sz=10&hl=nl&start=4&sig2=GzUMv9I7y5tgw_3j70PDaA&itbs=1&tbnid=LvmeQp5aNXwanM:&tbnh=83&tbnw=117&prev=/images?q=gac+business+sol&hl=nl&lr=&client=pub-0319093145577670&channel=2628596851&tbs=isch:1&ei=_HMCTLW9A5Xo-QawkP3JDg
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Aan de Convergence van Londen is dit jaar de Academic Preconference van DYNAA 
gekoppeld, deze wordt gehouden op 12+13 oktober. 
Meer info op: 
http://www.microsoft.com/dynamics/convergence/euro10/default.aspx 
DYNAA zorgt voor een korting op de toegangsprijs van Convergence, de 
PreCenferentie is gratis toegankelijk. Meer info op: 
http://www.microsoft.com/education/facultyconnection/cb/articles/articledetails.a
spx?cid=2123&c1=en-cb&c2=CB 
 
 

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  

Zelf met kinderen games maken? Probeer KODU. 
http://microsoftcambridge.com/Teams/FuseLabs/tabid/82/Default.aspx 

Eventuele vragen kunt u terecht bij pcriellaard@chello.nl 
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HBO Semesterprogramma “Software Engineering in 

een ontwikkelstraat” 
 
ICT-dienstverlener Info Support heeft speciaal voor studenten, in samenwerking 
met de Hogeschool Utrecht, een kwalitatief hoogstaand en zeer uitdagend 
semesterprogramma van 20 weken ontwikkeld met als thema ‘Software Engineering 
in een ontwikkelstraat’.  
Studenten  kunnen zich  tijdens het 3e of 4e jaar specialiseren middels het volgen 
van  een minor. Info Support biedt studenten de mogelijkheid om een compleet 
semesterprogramma te volgen dat gelijk staat aan een minor t.w.v. 30 EC. Het 
semesterprogramma sluit direct aan op de praktijk in het bedrijfsleven en is dus de 
perfecte voorbereiding op een goede toekomst in de wereld van IT!  
De studiepunten worden toegekend in samenwerking met de Hogeschool Utrecht 
die verantwoordelijk is voor de borging van het semesterprogramma. Tot slot 
kunnen studenten door het volgen van dit semesterprogramma diverse Microsoft 
en IBM certificaten behalen. 
 
Het semesterprogramma in het kort 
Endeavour 

- Wat is een ontwikkelstraat? 

- Dagelijkse werkzaamheden 

.Net in een ontwikkelstraat 
- C#, .Net Framework, LINQ, ASP.NET, WCF, Security 

SQL in een ontwikkelstraat 
- Database inrichting, ontwerpen en programmeren 

Methodiek in een ontwikkelstraat 
- Het praktisch gebruik van UML en Use Case, Analyse, Design, Deployment en 

Process model in een project 

- Werken volgens RUP in een ontwikkelstraat (plannen, samenwerken, testen, 

evalueren) 

Eindcase 
- Groepsopdracht 

Met dit semesterprogramma kunnen de volgende certificaten worden behaald:  
- MCTS: MS SQL Server Database Development. 
- MCTS: .NET Framework 3.5 ASP.NET Development. 
- MCTS: .NET Framework 3.5 ADO.NET Development. 
- MCTS: .NET Framework 3.5 Windows 
- Communications Foundation Applications. 
- MCPD: ASP.NET Developer 3.5. 
- IBM Certified Solution Designer - IBM Rational 
- Unified Process V7.0. 
- IBM Certified Solution Designer - Object Oriented 



- Analysis and Design vUML 2. 

Meer informatie is te vinden op www.getsmarter.nl of bij pcriellaard@chello.nl  
 
 

HBO Minor 
 
In samenwerking met Hogeschool Windesheim start Isential Onderwijs eind 
augustus 2010 wederom met de certificeringsminoren .NET en Business 
Intelligence. 4de jaars Informatica en bedrijfskundige Informatica studenten volgen 
gedurende 10 weken een intensief opleidingsprogramma op de nieuwste 
technologie van Microsoft binnen hun eigen vakgebied.  
 
Informatica studenten certificeren zich op diverse onderdelen van het .NET 
FrameWork 4.0 terwijl de BI studenten zich specialiseren op SQL Server 
development, BI tools en SharePoint.  
 
Studenten gaan per 15 november af studeren in het bedrijfsleven. Diverse bedrijven 
komen de komende weken kennis maken met de studenten in het IT Performance 
House te Zwolle, om bij hen te kunnen afstuderen. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de Minor trajecten dan kunt u contact opnemen met 
Carlo Kalkman, c.kalkman@isential.nl  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. 
 
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, 
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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://www.xbox.com/en-US/kinect  

 http://depts.washington.edu/cmmr/Research/XNA_Games/XNACS1WorkBo
ok.html 

 http://dxframework.org/  

 Game Studio Express: http://msdn2.microsoft.com/en-
us/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 
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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 deels aanvullend 
zijn op het reguliere onderwijs maar ook als Minor ingevuld worden. In 
samenwerking met het onderwijs worden ook trajecten ontwikkeld die deels 
vervangend zijn ten aanzien van het reguliere onderwijs. Ook binnen AD 
trajecten vindt deze invulling zijn weg. 

4. Info support. Verzorgt eveneens voor studenten kwaliteitstrajecten 
(certificering) voor  HBO onderwijsinstellingen die deels aanvullend zijn op 
het reguliere onderwijs maar ook als Minor ingevuld worden. In 
samenwerking met het onderwijs worden ook trajecten ontwikkeld die deels 
vervangend zijn ten aanzien van het reguliere onderwijs. Ook binnen AD 
trajecten vindt deze invulling zijn weg. 

 
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 
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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. 
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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 
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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. 
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MSDN AA; ELMS 
 
Nieuw beschikbaar: 
 

 

 

 

New Languages Added: 

 Chinese  
(simplified & traditional) 

 Italian 

 Korean 

 Russian 

 Spanish 

New Product Added: 

 English 

Products Now Hosted in DreamSpark: 

 Win 7 Developer Tools CTP 

 Win 6.5 SDK  
 

Note: These are now counted in 
DreamSpark downloads! 

 

 
 
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 
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 28 en 29 september Sharepoint event 

 30 sptember opening IT Performancehouse 

 14 oktober Convergence 

 8-12 november TechEd Berlijn 

 24 November 2010 wordt de contactdag weer gehouden 

 De blauwdruk vernieuwd is voor de nieuwe kwalificatiestructuur en 
certificeringen. 

 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 Academy programma. Wenst u geen informatie 
meer te ontvangen betreffende de Microsoft IT Academy stuurt u dan een E-mail naar pcriellaard@chello.nl  
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