Beste collega’s,
24 November vindt weer de jaarlijkse IT Academy contactdag plaats. De aanmeldingen verlopen zeer
voorspoedig, daarvoor onze hartelijke dank. Inmiddels zijn er 80 aanmeldingen (er zijn nog een
beperkt aantal plaatsen, 20). We zijn hier erg blij mee en zullen er een inspirerende en leerzame dag
van maken. Het programma en aanmelding vindt u op:
http://www.stichtingpraktijkleren.nl/activiteiten/156/
Ook de IT Challenge begint nu te lopen. We merken dat ICT opleidingen hun klassen beginnen te
laten deelnemen. Een goede zaak voor de studenten die hiermee een geweldige ervaring kunnen
gaan opdoen. Echter nog lang niet alle opleidingen nemen deel. Dat is erg jammer mede omdat de IT
Challenge meetelt bij de voorronde van de Skills Masters.
Ik wil dan ook alle ICT opleidingen oproepen deel te nemen aan de IT Challenge en Skills Masters en
de studenten deze kans te geven. Meer informatie en resources ter voorbereiding op
http://www.imaginecup.com/competitions/it‐challenge/ Hier kunnen de studenten ook aanmelden.
De volgende deelname mogelijkheid is op 18 november. Graag de studenten laten inschrijven en
deelnemen.
Onderstaand een voorbeeld van een mail van Tom Hogendoorn aan zijn studenten op jhet
Novacollege.
Beste cursisten,
De IT Challenge, de wereldwijde wedstrijd voor de IT Pro, is weer gestart.
In deze challenge kun je jezelf meten met ICT Cursisten wereldwijd en het is erg leerzaam om mee te
doen.
Daarom aan jullie allen het verzoek om je aan te melden en te proberen zo hoog mogelijk te
eindigen.
In de bijlage staat een oefen quiz (staat ook op de site). Dit geeft een goed beeld van het niveau.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: database management, outlook exchange servers, DHCP‐settings,
Powershell, System Center Configuration Manager enzovoorts
Op de website van Imagine Cup kan gezien worden wie van alle wereldwijde deelnemers het beste
gepresteerd heeft. http://www.imaginecup.com/competitions/leader‐boards als de student goed
presteert betekent dat dat heel de wereld zijn skills kan zien.
Onderstaand nog een beschrijving

Data + tijden:
Round 1 Quiz Dates.
All Times are 00:01 [12:01 AM] GMT.
Quiz 1: September 22, 2010
Quiz 2: October 2, 2010
Quiz 3: November 2, 2010
Quiz 4: November 18, 2010
Quiz 5: December 3, 2010
Quiz 6: December 15, 2010
Quiz 7: January 14, 2011
Quiz 8: January 31, 2011
De quiz kan op bovenstaande data vanaf 01.00 uur ’s nachts 24 uur lang worden gedaan. De quiz
duurt een uur. Hierin moeten 30 vragen worden beantwoord. Als minimaal 15 vragen juist worden
beantwoord is de deelnemer door naar ronde 2.

IT challenge

Imagine Cup’s IT Challenge is a timed online quiz. A total of 8 opportunities is offered. Take as many
quizzes as you like, just make sure to score 15 points or higher on one of them,
and you’ll automatically advance to Round 2!

The goal of Round 2 is to take you beyond “book smarts” to showcase your practical understanding
of technologies. This means that is all about your understanding of technology, not your grades
of your development whiting the school. This knowledge will be tested in an essay‐based case study
format, you will test your ability to reason through and describe the architecture and method
of implementation of a Microsoft networking environment.
If you pass to round 3 you made it to the Worldwide Finals in New York City! In this phase we will
test your practical knowledge of IT‐solutions. We will challenge you to build servers, server images,
and configurations on a Hyper‐V host server—all in a quick 24‐hour period.

Why should you participate?
This is a fun form to check your understanding and knowledge about technology in general and about
Microsoft technology in specific, you will only spend a relatively small amount of time and you will
have the chance to be one of the winners of the IT challenge and travel to New York City to
the Imagine
Cup Finals with everything
pay, showing your
IT skills
and getting
and
important world connections for the future.
If you’re one of the lucky ones, you’ll take home the prestigious title of Imagine Cup 2011
winner. Not to mention, some pretty cool prizes and recognition.

What are the benefits?







Show your IT-skills to the world
Be recognized for your talent and qualities inside the IT world
Win a fully paid trip to New York City.
Interact virtually with Microsoft developers and creators which will challenge you to the limit.
Obtain the title of the IT challenge Microsoft winner 2011
It is easy at your home/ school you only need to subscribe and to attend on the challenge
dates.
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