
10.00 uur   Welkom vanuit Programmacommissie & Microsoft

10.10 uur  Alixe van Ogtrop & Erwin Theunissen –Microsoft-

Office 365 ontwikkelingen in en om de klas.  Wat is nieuw rondom de mogelijkheden van Office 365 in het 
onderwijsproces en wat kun je ermee? 

10.40 uur Joël de Bruijn– Onderwijsgroep Tilburg –
Samenwerken / dingen delen met elkaar (OneDrive voor Bedrijven) met Groepen (zelf aan 't stuur) 

11.10 uur  Pauze

11.20 uur  Mirza van Eck – Nova College –

I coach / ISO. Contact onderhouden met stagebedrijven. Een SharePoint blog als stageverslag CIOS  

11.50 uur Esther van der Hei - Nimeto -

Leuk Sway voorbeeld gebruiken ze in de klas
Verslaglegging van stage's/ tutorial. 

12.20 uur Noemi Claes - Summa College – (MIE)
Organiseer & deel lessen, geef sneller feedback (met OneNote Class Notebook) 

12.50 uur Lunchen & Netwerken 



13.30 uur Remco de Rijk en Ubel Zetstra - Noorderpoort –
Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven bij Noorderpoort Verslag van 
de aanbesteding van Skype voor bedrijven, van het implementatietraject, de eerste 
stappen in het gebruik en de ideeën om er in het onderwijs mee te gaan doen in de 
toekomst. 

14.00 uur ????
Mooi dat ik dit nu weet! - In een speelse presentatie geeft de programmacommissie 
een korte impressie van de mogelijkheden die een aantal tools ons vandaag bieden.  
- Office Lens (Rob), Docs.com (Willem), Office Mix maken (Lisanne). 

14.30 uur Verdiepingsgesprekken 
We hebben twee rondes van deze gesprekken.

15.30 uur Wrap Up programmacommissie 

15.45 uur Borrel 



Met Office Lens:

• Worden schaduwen en 
vreemde hoeken verwijderd, 
zodat afbeeldingen beter 
leesbaar zijn.

• Kan je visite kaartjes handig scannen

• En is het nog niet af

















Hellup !!!!!!!!!

• Waar staan mijn spullen nu eigenlijk
• Sway staat op ???
• Office MIX staat op ???
• DOC’s com staat op ???

• Teamsites staan op ???
• OneDrive staat op ???

• Gelukkig hebben we Delve !!!

• Waar zoekt Delve ???

• Ik stuur een brief per post met een postzegel

• Naar wie, wie geeft antwoord ??




