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Nieuwsbrief  
 
Beste Microsoft IT Academy deelnemers, 
 
Via deze extra nieuwsbrief wil ik u graag op de hoogte brengen van een aantal 
speciale activiteiten. 
 
Ten eerste de uitnodiging voor de Microsoft IT Academy contactdag op 1 
december. Zoals de laatste jaren gebruikelijk in samenwerking met Stichting 
Praktijkleren. We hebben het programma dusdanig ingericht dat de ochtend sessie 
voor alle ITA leden een interessant programma biedt en ’s middags meer focus op 
het MBO. 
 
Ten tweede een bijzonder event over het ontwikkelen van apps voor Windows 
Phone 7.5. Het aantal plaatsen is helaas beperkt en ook mooi voor de wat 
gevorderde development studenten. Misschien ter voorbereiding 
http://www.devproconnections.com/article/Windows-Phone-7/Getting-Started-
with-Windows-Phone-7-Development  
 
Tot slot is de nieuwe versie van de blauwdruk ontwikkeld mbt de nieuwe Microsoft 
certificeringen voor de nieuwe kwalificatie dossiers. Deze komt via de Ecabo site 
beschikbaar. Het aantal certificeringen in de blauwdruk is uitgebreid zo is de Phone 
7.5 en Lync certificering toegevoegd naast de bekende certificeringslijnen. Ook MTA 
vormt nu een onderdeel van de blauwdruk. 
 
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 
 
Peter Criellaard 
 

Microsoft IT Academy contactdag 2011 
 
Dit jaar hebben we gekozen, mede nav geluiden uit het onderwijsveld, voor een 
meer praktische invulling. We zetten hierbij door op de ingezette weg van vorig jaar 
met eerst een sessie mbt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cloud 
computing. Vervolgens bieden we twee praktische parallel sessies aan voor 
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www.devdays.nl  
 

Materialen: 
 

Teacher guide 
 
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 

developers, ontwikkelen van apps en ICT Beheerders, beheer van een cloud 
omgeving. 
 
Eerder al gevraagd of er studenten zijn die apps ontwikkelen voor de Windows 
Phone. Zie verderop in de nieuwsbrief. Studenten kunnen zich bij mij aanmelden, 
pcriellaard@chello.nl, en bouwen we wat ruimte in voor een demo. 
 

Programma 
 
09.30 Ontvangst en koffie 
 

10.00 Opening Martin van Kollenburg 
 
10.10 Welkomstwoord Microsoft Brian Hewitt 
 
10.20 Serge van Schie Cloud Computing 
 
11.00 Koffie 
 
11.15 Parallel sessie Hands on beheer Cloud (Azure) 
 
11.15  Parallel sessie Hands on ontwikkelen Apps (WP7.5) 
 
12.15 Lunch  
13.00  Marktplaats alle producten van Stichting Praktijkleren 
14.00  Wat en waar? De nieuwe producten van St.Pr.Leren 
15.00  Planning producten 2011-2012 
16.15  Afsluitende borrel waarbij u kunt kennismaken met de schrijvers/ontwikkelaars 

van de producten 
 

 
Locatie 
Stichting Praktijkleren, Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort  
 

Meer informatie en aanmelden: info@stichtingpraktijkleren.nl 
 

 
 

 
 

  

Event info 
29 November 2011 
9:30 - 17:30 

HighTech Campus 

Eindhoven 
 

    

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn: Windows Phone 7.5 

is officieel in Nederland gelanceerd! Met het nieuwe OS 

genaamd Mango wordt het ontwikkelen van apps interessanter 

en ontstaan er enorm veel nieuwe mogelijkheden. Hiernaast zijn 

er nu een groeiend aantal nieuwe en hoogwaardige toestellen 

van diverse leveranciers beschikbaar. 
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Links 

  

  

 
 
 

 
Blijf op de hoogte 

 

  
 

  
 

  
 

 

Wekt dit jouw interesse en wil je meer weten over ontwikkelen 

op dit platform? Kom dan naar het Windows Phone App 

Event! 

 

Tijdens dit event zullen de volgende zaken aan de orde komen:  

 Ontwikkelen van apps voor Windows Phone 

 Alle nieuwe mogelijkheden van Windows Phone 7.5 

 Verdien geld met het ontwikkelen van Windows Phone 

apps 

Kom je ook? Schrijf je dan nu in! 
 

Zie je op het Windows Phone App Event! 
 
Met vriendelijke groet, 

Microsoft BV 
 
Wim Hoek 
Marketing Manager DPE - Developer and Platform Evangelism 
 

        
 

© 2011 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.  

  

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

 
 

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 IT-
gerelateerde 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  

mailto:adm.vanoorschot@avans.nl
mailto:pcriellaard@chello.nl
http://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.office-
specialist.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 
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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 
 
 

http://click.email.microsoftemail.com/?qs=19e58be648d44349b9f74351737466ec2dce0ab503e8ac37121b3273fcb30eabb6926078dac5b7a8
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Dreamspark nieuws 
 
Nieuwe programma’s, producten en releases beschikbaar via Dreamspark: 

        Ontwikkel tools Windows Phone 7.5 

 Kodu 

         SmallBasic 

         Mathematics 4.0 

         SQL Server 08 R2 

         XNA Game Studio 4.0 

         Embedded Standard 7 
  
Downloaden via find them all here 
 

 
 

 
  

 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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