Gratis trainingen voor docenten en OOP'ers
Bij aankoop van ten minste 15 geschikte Windows 10 Education-apparaten voor jouw
onderwijsinstelling.
Voor een geslaagde digitale transformatie is de professionalisering van docenten onmisbaar. Om ervoor te zorgen
dat leerkrachten en docenten in de les effectief met technologie uit de voeten kunnen, biedt Microsoft gratis
trainingen aan bij aankoop van ten minste 15 geschikte Windows 10 Education-apparaten. Ontdek hoe je Windows
10, Microsoft Teams, Office 365, OneNote-notitieblokken, Microsoft Forms en nog allerlei andere apps kunt
inzetten om lerenden meer te laten leren.

Over Windows 10-apparaten
Windows 10-apparaten zijn betaalbaar en speciaal ontwikkeld voor het onderwijs – ze zijn goed opgewassen tegen
de veeleisende dagelijkse gang van zaken in het onderwijs. In combinatie met Microsoft 365 Education biedt
Windows 10 gepersonaliseerde leeromgevingen, waardoor zowel de docent als de OOP'er veel tijd bespaart.

Geschikte apparaten
Alle Windows 10-apparaten van maximaal $ 399
Alle 2-in-1-apparaten met Windows 10 van minimaal $ 399

Aanvullende informatie
Voldoe je als onderwijsinstelling aan de actievoorwaarden, dan ontvang je bij aankoop van 15 tot 300 Windows 10apparaten voor het onderwijs maximaal 20 uur aan docenttraining. Iedere trainingssessie is toegankelijk voor
maximaal 30 docenten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de aankoopinformatie doorgeven aan een van
de hieronder vermelde trainingspartners van Microsoft Education. Iedere 15 aangeschafte onderwijsapparaten zijn
goed voor 1 uur training, met een maximumaantal van 20 uur.
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Microsoft-trainingspartners
Deze aanbieding geldt alleen voor het aanbod van de bij deze aanbieding vermelde Microsoft-trainingspartners.
Wil je in aanmerking komen voor gratis professionalisering voor docenten, stuur dan je contactgegevens met het
aankoopbewijs naar de trainingspartner van je voorkeur:
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Belgie

Signpost academy

https://signpost.be/nl-be/opleidingen

info@signpost.eu

Belgie

T2 campus

https://t2-campus.be/

dirk.vrancken@t2-campus.be

Belgie

Codefever Future Proof

http://www.ftrprf.be/

info@ftrprf.be

Belgie

EduLAb

https://technofuturtic.be/

info@technofuturtic.be

Belgie

Eurosys

https://yes.be/

education@yes.be

Belgie

At All Networks

https://www.atallnetworks.be/solutions-ecoles/ philippe.mathay@atallnetworks.com

Algemene voorwaarden
Aanbiedingsperiode. De aanbieding gaat van start op 2 maart 2020 om 00:01 PT en verloopt op 30 Juni 2021 om 23:59 PT. Klanten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen maximaal 20
uur aan training voor maximaal dertig (30) docenten. Het precieze aantal uren training hangt samen met het aantal tijdens de geldingsduur van deze aanbieding aangeschafte Windows 10apparaten. De training wordt gegeven door speciaal geselecteerde en gekwalificeerde trainingspartners van Microsoft Education.
Geschiktheid. Deze aanbieding geldt voor de volgende markten Canada, Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Nederland, Belgie, Spanje, Italië,
Duitsland en Brazilië. De aanbieding geldt alleen voor klanten die aan de voorwaarden voldoen. Klanten voldoen aan de voorwaarden wanneer zij gekwalificeerde onderwijsgebruikers zijn, met
uitzondering van leerlingen of studenten, en tijdens de aanbiedingsperiode specifieke Windows 10-apparaten voor het primair of voortgezet onderwijs aanschaffen. De definitie van een
'gekwalificeerde onderwijsgebruiker' kan per regio verschillen en kan daarnaast worden gewijzigd. Je moet vóór het aannemen van de training aantonen dat je in aanmerking komt voor de
aanbieding.
Trainingen voor professionele ontwikkeling. De trainingen voor professionele ontwikkeling moeten worden ingepland en gevolgd binnen een jaar na aankoop van de apparaten. De
trainingen kunnen niet worden verkocht en zijn niet overdraagbaar op anderen. De trainingen kunnen niet worden verzilverd voor contanten, tenzij dat wettelijk is vereist. Volg je naast de
aanbieding nog extra trainingen, dan dien je de trainingspartner daarvoor zelf te betalen. Voor zover van toepassing is de Microsoft Services Agreement van toepassing.
Gebruikmaking. Voor het gebruikmaken van de training wend je je tot de geselecteerde en gekwalificeerde trainingspartners van Microsoft Education. Het tijdstip, de locatie en/of de
uitvoeringswijze van de training worden na aankoop door beide partijen vastgesteld. Bij annulering binnen 48 voor aanvang van de ingeplande training komt het recht op gebruikmaking van de
aanbieding te vervallen. Er kan niet van de training worden gebruikgemaakt vóór 00:01 PT op 2 maart 2020 en er moet van de training worden gebruikgemaakt vóór 23:59 PT een jaar na
aankoop van de apparaten. Microsoft behoudt zich het recht voor om aanvragen die na dat tijdstip binnenkomen af te wijzen. Om van de aanbieding gebruik te maken, neem je op of na 2
maart 2020 om 00:01 PT contact op met de gekwalificeerde trainingspartners die in deze brochure worden genoemd. Microsoft behoudt zich het recht voor om aanvragen waarbij de gevraagde
informatie niet is verstrekt af te wijzen. Microsoft behoudt zich het recht voor om dit aanbod op welk moment dan ook aan te passen of in te trekken en/of om aanvragen voor gebruikmaking
ervan af te wijzen indien Microsoft de aanvraag onjuist, onrechtmatig of ongeschikt acht. Dit aanbod kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of gratis proefversies.

