
  

 

Sinds vorig jaar het Microsoft IT Academy programma op grote schaal binnen het Voortgezet Onderwijs is 
gelanceerd, hebben meer dan 100 onderwijsinstellingen zich aangemeld. Uw collegascholen maken 
momenteel gebruik  van het programma om trainingen uit te voeren met Microsoft technologie voor zowel 
scholieren als docenten/medewerkers. 
 
Microsoft IT Academy bestaat uit verschillende disciplines, waarbij diverse tools helpen bij  het innoveren 
en up-to-date houden van het kennisniveau. Hiermee worden zowel scholieren als docenten geschoold in 
de laatste technologieën. Bijvoorbeeld met het gebruik van de online eCourses, die op ieder gewenst 
moment gebruikt kunnen worden om kandidaten te scholen in belangrijke producten voor de 
arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access, System Engineering, 
Database Administration en Web Design. Tevens biedt het programma toegang tot meer dan 500 IT-
gerelateerde eBooks en ontvangt u korting op het certificeren van kandidaten. 
 
Met dit IT Academy pakket hopen wij u te helpen om uw scholieren in staat te stellen een solide positie op 
de toekomstige arbeidsmarkt te verkrijgen. Onze partner Microsoft, hierbij bijgestaan door Pronovative, wil 
graag met u samenwerken om innovatie in het onderwijs en toekomstig succes van scholieren te 
waarborgen. 
 
Kort samengevat bevat het IT Academy pakket: 

• Gratis gebruik van groot aantal professionele online e-courses op het gebied van: 
o Office 
o Serversolutions 
o Navision/Dynamics 
o Software Development 
o Cliënt systemen 
o Helpdesk 
 
• Tool om zelf e-courses eenvoudig te maken met dezelfde navigatie structuur als de professionele 
cursussen 
• Korting op cursusmaterialen  zoals MOC (Microsoft Official Curriculum) en MOAC  (Microsoft Official 
Academic Curriculum) e.a. 
• Toegang tot online eReference Library : 500+ Microsoft Press boeken 
• Ruim 50% korting op de examenvouchers 
 
Aan de slag of support?  

Pronovative is een door Microsoft geselecteerde partner op het gebied van software en kennisvoorziening 
in het onderwijs. De belangrijkste toegevoegde waarde van dit partnership is dat u vanaf moment één 
iemand heeft die u helpt met op gang komen. Daarnaast kan er samen gekeken worden hoe het pakket 
ingezet kan worden en worden nieuwe mogelijkheden snel met u gedeeld. Pronovative helpt u succesvol 
gebruik maken van alle onderdelen die het IT Academy pakket biedt. 
 
Actie tot 20 juni 2011! 

Indien u voor 20 juni 2011 besluit tot deelname aan de Microsoft IT Academy ontvangt u: 
• 15% korting op de prijs voor het eerste jaar 
 
• U kunt, samen met een collega, op kosten van Microsoft een bezoek brengen aan het Microsoft EBC-
STIC, voluit Executive Briefing Center - School Technology Innovation Center, in Brussel. Hier toont 
Microsoft welke innovaties er zijn op het gebied van ICT. Niet alleen van Microsoft, ook anderen vinden 
hier een podium voor het onderwijs. Niet voor niets is het centrum gevestigd in Brussel. Ministers en EU-
afgevaardigden worden hier met regelmaat ontvangen. Deze dagtrips zullen plaatsvinden op woensdag 
12 en woensdag 19 september 
• 2 gratis examens Microsoft Certified Professional (MCP) of Microsoft Office Specialist (MOS) + 1 MOC 
(zie boven) 
Mocht u geïnteresseerd zijn of nog meer informatie verlangen, neem dan gerust met ons contact op of 
benader Brian Hewitt van Pronovative . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Charles Stork 
SLBdiensten 
  
Brian Hewitt 
brian.hewitt@pronovative.nl 
+31629499724 
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