
Workshops  
Office 365 
in de klas

Ontdek de functies voor Office 365 in de klas

OFFICE 365 TRAININGEN

SWITCH / CONSULTANCY

Microsoft Office 365 biedt allerlei functies om leren en 

onderwijzen eenvoudiger en leuker te maken. Bij docenten zijn 

deze functies niet altijd bekend. Hoe maakt u hen vertrouwd 

met deze nieuwe technologie? Het antwoord is simpeler dan 

de uitvoering: met aandacht voor de mens en een ervaren 

trainer.



De voordelen

Ervaren trainers 

Eén aanspreekpunt voor uw volledige ICT-project 

Een succesvolle transformatie 

Alle onderdelen van Office 365 behandeld 

Maximaal rendement uit uw investering 

Werken aan draagvlak van eindgebruikers

Workshop Office 365 

basis 
1 dagdeel

• De zoekfunctie binnen Windows
• Lokaal opslaan vs. OneDrive
•  Verschil tussen gebruik Webapps en

applicaties op de computer
•  Basistips & trucs Word, Excel,

PowerPoint
•  Gebruik van Outlook: agendabeheer,

delen van agenda’s, indeling van
mailbox

Workshop Online 

samenwerken basis 
1 dagdeel

•  Delen van documenten via Office
365 SharePoint/OneDrive

•  Rechten en machtigingen van
gebruikers

•  Online samenwerken: gelijktijdig
document bewerken

•  Oude versies bewaren: niet
standaard overschrijven

•  Overview overige apps, zoals
Forms, Sway, OneNote etc.

• Groepen, Teams, Sites

Workshop Online klas & 

interactieve lessen
2 dagdelen

•  Opzetten van een structuur in
Teams

•  Rechten en machtigingen van
gebruikers

•  OneNote Class Notebook 
opzetten en inrichten

•  Presentaties maken in Sway
•  Forms gebruiken
•  De mogelijkheden van de Planner

Wilt u meer weten of heeft u Office 365 nog niet op uw school? 
Neem dan contact met ons op.
Bel 088 - 82 82 000 of mail naar info@switch.nl.

Workshops Office 365 in de klas

Laat uw docenten kennismaken met de mogelijkheden voor een digitale klas, interactieve lessen en het online samenwerken in 

OneDrive en SharePoint.

Speciaal voor docenten bieden wij drie workshops waarin men hands-on aan de slag gaat. Alle workshops kunnen bij u 

op school worden uitgevoerd en uiteraard kan de inhoud worden aangepast naar uw wensen. Samen met u bepalen we de 

trainingsdata en lestijden. De trainingen kunnen overdag plaatsvinden en aansluiten op het rooster van uw docenten.


