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Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer gestart. Tijd om vooruit te kijken naar
komend schooljaar. Het zal u niet verwonderen dat er veel aandacht zal zijn voor de
cloud, Windows Phone en net bekend gemaakt, preview, Windows 8. De
automatiseringsgids geeft hier al een vooruitblik op
http://www.automatiseringgids.nl/technologie/software/2011/37/windows-8morgen-geintroduceerd.aspx
En een artikel in LAN Magazine
http://www.lanmagazine.nl/Nieuws/76368/Microsoft-presenteert-Windows-8
Tweede helft van november willen we weer de jaarlijkse contactdag houden.
Wensen of ideeën hiervoor hoor ik graag. In ieder geval zal er aandacht zijn voor
Windows Phone en de cloud en hopen dat studenten van onze ITA leden daar een
rol bij kunnen spelen.
In deze nieuwsbrief ook veel aandacht voor certificeringen via verschillende
trajecten zoals:
 Microsoft Office Specialist examens
 MTA examens
 Phone 7 certificering
 Versneld Bachelortraject mogelijk door certificeringen
 Trajecten voor studenten ism bedrijfsleven
 Blauwdruk
Over Office 365 krijgen we veel vragen. Samenwerkingen, met name op didactisch
gebied, worden inmiddels opgestart.
Voor de ondersteuning van de ITA leden met name ook de VO-scholen is er voor
een vernieuwde opzet gekozen.

www.devdays.nl
Materialen:

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.
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praktijkcases zijn beschikbaar via Stichting Praktijkleren voor het MBO. Tevens zijn
hiervoor docenten trainingen tegen onderwijstarief beschikbaar.
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Windows Phone voor studenten
We willen op de jaarlijkse contactdag, tweede helft november, graag een aantal
studenten apps voor de Windows Phone (of Windows 8!!) laten
demonstreren\presenteren. Goede ambassadeurs voor de opleiding en de student
geeft zijn visitekaartje af denk ik. Vanuit Microsoft zullen we er uiteraard ook erg blij
mee zijn. We stimuleren dat dan ook graag door voor elke drie kwalitatief goede
apps die aangeleverd worden door de student een Windows Phone beschikbaar te
stellen. De app blijft natuurlijk eigendom van de student.
Bij deze het verzoek de studenten te enthousiasmeren hiervoor. Mocht hierbij
ondersteuning nodig zijn dan horen we dat graag.
Meer informatie bij pcriellaard@chello.nl

Office365
Veel vragen krijgen we over Office in de cloud, Office365. Binnenkort hopen we een
goed aanbod te doen mbt de beschikbaarheid voor het onderwijs. Deze komt gratis
beschikbaar. Neemt niet weg dat er al volop ontwikkelingen zijn.

Diverse:
http://www.sharepoint
academy.eu/

Vouchers bestellen
Uitrol Windows 7

Centrum Onderwijsontwikkeling Avans Hogeschool heeft veel ervaring in de
scholing van leraren en docenten. In samenwerking met Microsoft ontwikkelen ze
Office365 trainingen zowel gebruikerscursussen als het gebruik binnen het
onderwijs. De mogelijkheid bestaat om vooraf de digitale vaardigheden van de
opleiding of het team in beeld te brengen. Ondersteuning bij implementatie
trajecten wordt ook geboden.

Research
Web-based Office

Meer informatie bij Ton van Oorschot adm.vanoorschot@avans.nl of
pcriellaard@chello.nl

MOS en MTA examens via Stichting Praktijkleren
De MBO ICT opleidingen die lid zijn van Stichting Praktijkleren kunnen dit schooljaar
weer gebruik maken van de MOS examens en nu ook de MTA examens. Deze ICT
opleidingen kunnen de MOS en MTA vouchers kosteloos aanvragen via info@office-

specialist.nl. Andere scholen die MOS of MTA willen gaan inzetten kunnen de MOS
of MTA overeenkomst individueel aangaan met Office Specialist/Certiport.

Microsoft heeft voor MTA een aantal ondersteunende lesbrieven voor docenten
ontwikkeld. Deze staan beschikbaar voor alle MTA examen instituten via de login op
www.certiport.com. Daarnaast is er ook een complete online MTA methode
beschikbaar: MTA MOAC e-books inclusief proefexamens.

Gratis MOS en MTA certificering voor de docent
Vanaf 1 sept 2011 biedt het Microsoft IT Academy programma gratis 10 MOS en 20
MTA examens aan voor docenten. Dit is een jaarlijks terugkerend aanbod. Docent
kunnen zich zo kosteloos certificeren in MOS en MTA en ervaren hoe beide
programma’s kunnen worden toegepast in het onderwijs, zie:
www.certiport.com/itabenefit
Bestaande Microsoft IT Academies die zich al hebben aangemeld als Certiport
examen instituut krijgen deze MOS en MTA vouchers automatisch toegewezen.
Microsoft IT Academies die nog geen MOS of MTA examens afnemen kunnen zich
kosteloos inschrijven als examen instituut waarna de gratis examen vouchers MOS
en/of MTA voor docenten worden toegekend. Voor inschrijving kunt u contact
opnemen via info@office-specialist.nl
Het is geen voorwaarde om zelf testcenter te zijn maar we bevelen dat wel aan.
Voor MTA zijn er Exam Review Kits beschikbaar, een tool voor de docent ter
ondersteunen met het MTA curriculum. Dit materiaal staat klaar voor download op
www.certiport.com
Login in als Organisation Administrator (van Certiport)
Ga op de pagina/tab My Certiport in de rechterkantlijn naar Quicklinks
Selecteer MTA Exam Review Kit Download

Multimediale docentencursus Windows 7 en Server
2008
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen voor de training Multimediale Windows
Cases bij Stichting Praktijkleren. Aanmelden kan tot 20 september. Plaatsing

gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Bij overtekening wordt er een
wachtlijst opgesteld. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Multimediale Windows Cases 70-680 (configuring Windows 7) en 70-640
(Configuring Windows Server 2008 Active Directory)
De eerste cases Windows 7 en Windows Server 2008 behandelen een breed scala
aan onderwerpen die ook terugkomen in de examens van Microsoft. Deze training
geeft u inzicht in de opbouw en inhoud van de cases. Ook wordt aangegeven welke
theorie en welke kennis benodigd zijn en hoe u de cases kunt inzetten.
Datum: maandag 26 september 2011
Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur
Voor meer informatie en aanmelden:
http://www.stichtingpraktijkleren.nl/trainingen/174/

E-Courses
Het aantal gratis beschikbare professionele E-Courses neemt steeds verder toe.
Inmiddels boven de 350. Een volledig overzicht vindt u op IT Academy E-Learning
catalog. Soms vervallen er ook E-Courses. Voor december is aangekondigd dat de ECourses Office 2002/2003 niet meer beschikbaar zijn.

Sharepoint bijeenkomst
The Triple A Company organiseert op woensdag 12 oktober van 12.00 - 17.00 uur
het seminar: De ROI van SharePoint.
•Wat is het rendement van een SharePoint 2010 implementatie?
•Wat is het rendement van een SharePoint 2010 Change?
•Hoe maximaliseer ik een SharePoint 2010 implementatie?
•Hoe neem ik verantwoord nieuwe stappen in een bestaande SharePoint
implementatie?
Herkent u zich in bovenstaande vraagstukken? Dan is dit seminar echt iets voor u!
Programma:
•12.00 – 13.00: Ontvangst met lunch
•13.00 – 13.15: Welkom en intro Triple A: Twan Deibel
•13.15 – 14.00: Microsoft SharePoint: Marco Brinkman, Microsoft
•14.00 – 14.30: ROI van AvePoint: Dennis de Jonge, AvePoint
•14.30 - 14.45: Pauze met koffie en thee
•14.45 – 15.30: Praktijkcase SharePoint 2010: NFU, projectleider: Herman Heidstra
•15.30 – 16.00: ROI van SharePoint: Triple A
•16.00 – 17.00: Borrel

Meer informatie over het seminar vindt u op: www.triplea.net.
Indien u vragen heeft over het seminar kunt u contact opnemen met Willeke van
Diën: willekevd@triplea.net.

Ondersteuning ITA uitgebreid
Ivm de toename van het aantal ITA leden vanuit het VO en een uitgebreidere
dienstverlening (mn certificeringen en cursusmaterialen) is gekozen om samen te
werken met een nieuwe partner, Pronovative. Brian Hewitt is hiervoor de
contactpersoon en voor vele inmiddels geen onbekende. Onderstaand de
berichtgeving zoals die via verschillende kanalen verstuurd wordt.
Graag breng ik u via deze brief op de hoogte van enkele wijzigingen omtrent het
Microsoft IT Academy programma. Zoals u wellicht weet richt het IT Academy
programma zich zowel op het vormen van samenwerkingsverbanden met het
onderwijs alsmede het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs voor zowel
medewerkers als scholieren. Met het programma wordt gereageerd op de sterk
toenemende vraag naar IT-kennis op de arbeidsmarkt en het groeiende aantal ITgerelateerde beroepen. IT Academy bewerkstelligt dit door middel van het bieden
van een aantal producten en diensten, zoals onder andere:










Toegang tot Digital Literacy (NL) als basiskennis ICT voor de leerlingen.
Gratis gebruik van groot aantal professionele E-Courses op het gebied van:
o Office
o Serverproducten
o Navision/Dynamics
o Development
o Cliënt systemen
o Helpdesk
Gratis gebruik van nagenoeg alle Microsoft producten voor zowel de lab
situatie als vor studenten en docenten thuis.
Tools om zelf eenvoudig E-Courses te maken met dezelfde
navigatiestructuur als de professionele cursussen.
Korting op MOC en MOAC e.a. cursusmaterialen.
Toegang tot 24*7 E-ref, 500+ Microsoft Press boeken (3 accounts gratis,
overige accounts tegen hoge korting).
Ruim 50% korting op Microsoft examenvouchers.
En nog veel meer. Kijk voor meer informatie op
www.microsoftitacademy.com

Zoals al eerder vermeld zijn er enkele zaken gewijzigd in de manier waarop het IT
Academy programma aangeschaft wordt. Waar eerst het programma alleen

toegankelijk was middels een zelfstandige overeenkomst kunt u vanaf nu eenvoudig
IT Academy toevoegen onder de sectie “Campus and School Agreement” voor
volumelicenties (schoolinschrijving), een inschrijving voor onderwijsoplossingen of
een Academic Select Plus overeenkomst. Voor de volledigheid is de nieuwe IT
Academy brochure aan deze e-mail toegevoegd.
Met het IT Academy programma biedt u niet alleen uw studenten een voorsprong
op toekomstige ontwikkelingen en een kans zich te onderscheiden, ook docenten
plukken de vruchten van het programma.
Voor meer informatie over IT Academy kunt u contact opnemen met onze nieuwe
partner Pronovative via info@pronovative.nl.
Uiteraard kunt u nog steeds op de vertrouwde manier terecht bij
pcriellaard@chello.nl

MTA en Phone 7 Certificering
Vanuit Microsoft wordt een nieuwe certificeringslijn aangeboden die in het
voortraject van de bestaande MCP certificeringen gepositioneerd is. Hiermee wordt
een gat opgevuld tussen de gebruikerscertificeringen (MOS) en de specialistische
(MCITP). Ik zie hier vooral mogelijkheden voor de scholen die de ICT Route
aanbieden maar ook binnen de MBO opleidingen om studenten tijdens de studie
succesjes te laten behalen en als onderdeel van de examenmix mn niveau 3.
Meer informatie over MTA vindt u op:
http://msdn.microsoft.com/en-us/rampup/default.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mta.aspx#certification
Microsoft Technology Associate
De examens worden afgenomen door Certiport, het testcenter waar ook de Office
(MOS) examens worden afgenomen http://www.officespecialist.nl/examens/mta_nederlands
Voor MTA zijn er Exam Review Kits beschikbaar, een tool voor de docent ter
ondersteunen met het MTA curriculum. Dit materiaal staat klaar voor download op
www.certiport.com
Login in als Organisation Administrator (van Certiport)
Ga op de pagina/tab My Certiport in de rechterkantlijn naar Quicklinks
Selecteer MTA Exam Review Kit Download
Ook voor Windows Phone 7 is er nu een certificering beschikbaar. Meer informative
op: Exam 70-599: Learning Plan for Designing and Developing Windows Phone 7 Applications

Bachelor ICT in 1 tot 1,5 jaar
Certificeringen spelen een steeds belangrijkere rol binnen het reguliere onderwijs.
Naast de aansluiting op het bedrijfsleven biedt dit ook voordelen bij doorstroom en
relatie commerciële opleiders. Een voorbeeld hiervan vindt u in onderstaand
aanbod.
Misschien heeft u altijd al ambitie gehad om een HBO-diploma te behalen. Weet u
dat wanneer u bijvoorbeeld een MCITP-SA, MCITP-EA, MCSA, MCSE of CCNP
certificering in uw bezit heeft in combinatie met uw ICT werkervaring, u al binnen 1
tot 1½ jaar een HBO Bachelor ICT titel kunt bemachtigen?
Binnen 1 tot 1½ jaar diploma HBO Bachelor ICT
Global Knowledge is recent een samenwerkingsverband gestart om studenten van
Global Knowledge met een ruime ICT ervaring de mogelijkheid te bieden om een
officieel erkende HBO ICT Bachelors titel te behalen.
Uw certificaat en werkervaring zijn veel studiepunten waard
Voor een HBO-diploma heeft u in totaal 240 studiepunten nodig. Voor uw ICT
werkervaring en/of reeds behaalde certificaten krijgt u studiepunten die meetellen
in het vereiste totaal aantal studiepunten.
Uw werkervaring en eventuele certificaten tellen dus mee als vrijstelling waardoor
de duur van de te volgen HBO-opleiding wordt verkort.
Op onze website hebben wij voor u een aantal populaire MCITP-SA, MCITP-EA,
MCSA, MCSE en CCNP certificeringen voorbeelden uitgewerkt die u een goede
indruk geven van de mogelijkheden om binnen afzienbare periode het diploma HBO
Bachelor ICT te behalen.
Heeft u ambitie om een diploma HBO Bachelor ICT te behalen, ga dan nu naar de
onze website om de mogelijkheden hiervoor te
bekijken: www.globalknowledge.nl/HBO
Wenst u advies of heeft u vragen?
Wenst u advies of heeft u vragen hoe u in korte tijd een HBO Bachelor opleiding
kunt behalen, dan staat een van onze opleidingsadviseurs u graag te woord. U kunt
onze opleidingsadviseurs bereiken via telefoonnummer 030- 60 89 444 of per e-mail
info@globalknowledge.nl

Praktijk cases

Ter ondersteuning van het Competentie gericht onderwijs en ter voorbereiding op
certificeringsexamens zijn er weer een groot aantal cases ontwikkeld:
 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

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.
Meer info bij: esther@oosterkamp.nl

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.

Dreamspark nieuws
Nieuwe programma’s, producten en releases beschikbaar via Dreamspark:
 Kodu
 SmallBasic
 Mathematics 4.0
 SQL Server 08 R2
 XNA Game Studio 4.0
 Embedded Standard 7

Downloaden via find them all here

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 (Minors). 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.
Info voor de studenten: http://www.sharepointacademy.eu/Pages/default.aspx
Voor docenten zie ook: www.nieuweleren.com
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://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/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 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.
Mocht u geïnteresseerd zijn voor de volgende ronde of meer informatie willen,
graag een mail naar pcriellaard@chello.nl

Microsoft E-Reference Book Library
Er zijn 5 gratis accounts beschikbaar voor E-Ref. 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. Goede ondersteuning bij
projectmatig werken en voordelig beschikbaar voor studenten.
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 (VO) 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
 http://www.microsoft.com/education/teachers/guides/

Krijg graag reacties van gebruikers pcriellaard@chello.nl

Microsoft Office Certificeringen, testcenter
Klaslokaal licentie
Met deze klaslokaal licentie (voor SPL leden al beschikbaar)
kan uw school Microsoft Office Specialist (MOS) en MTA
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 72 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
Nieuw beschikbaar:

New Languages Added:
 Chinese
(simplified & traditional)
 Italian
 Korean
 Russian
 Spanish

New Product Added:
 English

Products N
 W
 W

Note: Thes
DreamSpa

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


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.
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

