Training

Azure Fundamentals
Microsoft Azure maakt een sterke groei door als het gaat om het effectieve gebruik

2.500 Tevreden deelnemers

ervan. Het cloud computing-platform van Microsoft biedt een uitgebreide set van
services waarmee IT-professionals en ontwikkelaars toepassingen kunnen bouwen,

800 Trainingen op maat

implementeren en beheren vanuit de Microsoft datacenters.

300 Trainingen op locatie
Voor en door Docenten

Training & certificering
Azure fundamentals

• Azure fundamentals t.b.v. onderwijs
• 1 dag Nederlandstalige training
• 15-20 personen
• online of fysiek
• toegesplitst op onderwijspraktijk
• incl. lesmateriaal en online leeromgeving

Azure

Nog niet overtuigd?

9,5 / 10

* Andere varianten ook mogelijk:
	Microsoft 365 fundamentals.
Azure AI fundamentals, Azure
Data fundamentals, Dynamics
Fundamentals, Power Platform
fundamentals.

gemiddelde beoordeling 2019/2020

• 3 maanden e-learning en naslagwerk
• incl. examenvouchers

data 2021

• online examen maken

De dagdelen zijn van

• afsluiten met internationaal erkend

09.00 uur tot 12.30 uur

Na afloop van de training ontvang je
als deelnemer een (internationaal
erkend) certificaat. Hiermee toon je
relevante ICT-vaardigheden aan.

certificaat

duur: 2 dagdelen

•
•
•
•

15 & 29 Maart
15 & 29 April
07 & 21 Mei
14 & 28 Juni

Maatwerk training (op locatie) en andere data zijn mogelijk in overleg.

Kosten training
De kosten per training zijn als volgt:

Training: € 295,- (2 dagdelen)
Een training duurt 2 dagdelen. Prijs op
basis van één trainer met een gemiddelde
groepsgrootte van 15-20 deelnemers.
Bedragen zijn exclusief 21% BTW en
exclusief reiskosten.

"Cloud kennis waar iedere IT'er in het
onderwijs over zou moeten
beschikken."
“Een complex onderwerp helder
uitgelegd door een ervaren trainer!"
“Deze training heeft mij geholpen bij de
inrichting van Azure binnen onze school."

Training Titel

Werkvorm
De werkvorm is een altijd combinatie van presentatie, demonstratie en het ervaren van Azure, waarbij we
uitgaan van het beginnersniveau en iedere training een stapje verder gaan in het gebruik en de functionaliteit
van apps die relevant zijn voor het onderwijs en lesgeven en samenwerken via Teams. De deelnemers gaan dus
zelf aan de slag.

Over de training
Azure

In de training is ruimte voor het ontwikkelen van

basisvaardigheden en verdieping. Deelnemers krijgen de ruimte
om persoonlijke vragen te stellen aan instructeurs met een
onderwijsachtergrond.

Ook binnen het onderwijs is het een vlucht aan

De training Aan de slag met Azure is bedoeld

het nemen, omdat men steeds meer inziet welke

voor scholen die willen begrijpen wat de meest

voordelen het heeft. Denk aan de flexibiliteit, waardoor

voorkomende toepassingen van Azure in de context

Het programma is speciaal ontwikkeld om het kennisniveau van

schalen naar behoefte kan, snelheid, waardoor ruimte

van het onderwijs zijn en willen leren wat erbij komt

de applicaties bij te brengen én toe te passen in de praktijk van

en software direct beschikbaar zijn, kostenefficiency,

kijken om deze te implementeren.

de schoolomgeving. Je kunt na afloop dus direct aan de slag.

door betalen naar wat je gebruikt en beveiliging door
de gecertificeerde datacenters.

Over de trainer
“Inventariseert wat er leeft in het onderwijs en
sluit daar bij aan."
“Fijn dat er ruimte wordt geboden voor zelfstudie binnen deze training."
“Een complex onderwerp helder
uitgelegd door een ervaren trainer!"

Interesse?
We gaan graag in overleg om te kijken hoe
we jouw doelen kunnen helpen realiseren.
Stuur een mail naar
training@slimindeklas.nl.

Tom Vogels
Productmanager
Leren & Certificering

Meer weten of direct aan de slag?
slimindeklas.nl/fundamentals

