
Windows Phone 7 Workshop
From: Yvan Rooseleer
To: Yvan Rooseleer
BC:
Date: Friday - October 7, 2011 4:40 PM
Subject: Windows Phone 7 Workshop
>>> Lieve Goedhuys  10/07/11 2:23 PM >>>
Lieveg@microsoft.be - +32 (0) 474 60 18 80

Voorbereiding van de cursus

De workshop is  heel praktisch  -  geen technische uiteenzetting maar een hands-on sessie waarbij
studenten tools zullen gebruiken.  De lesgever zal rekening houden met het niveau van de studenten.

Om de sessie vlot te laten starten, vragen wij dat de studenten vooraf de nodige tools installeren - deze
worden gratis ter beschikking gesteld .

·         URL voor download van software : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?
displaylang=en&id=27570

De deelnemers kunnen zich vooraf voorbereiden op de sessie via :

·         Online opleiding en documentatie : http://www.mytic.be/blog/dhe/Lists/Billets/Post.aspx?ID=45

·         Code sample : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff431744(v=VS.92).aspx

Tijdens de opleiding

Mocht u toegang tot het internet kunnen voorzien, dan is dat zeker een plus.  Immers, dat zal de
deelnemers toelaten om de mogelijkheden van cloud computing verder te ontdekken.

Op het einde van de workshop dienen de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. 
Dit is online beschikbaar op http://www.surveymonkey.com/s/HQ979TF . Op het einde van de hele
 roadshow, in december, verloten wij geschenken voor zij die de evaluatieformulieren hebben ingevuld.
De winnaars zullen per email geinformeerd worden.

Na de opleiding

Microsoft lanceert een nationale wedstrijd voor studenten « StudentAppsVenture »- meer info online  .
 De eerste 11 studenten, verbonden aan een Belgisch/Luxemburgse hogeschool/universiteit, die
minimaal 3 applicaties publiceren op de Marketplace in oktober, november of december  ontvangen een
Windows Phone 7.  Software voor ontwikkeling is gratis beschikbaar via DreamSpark.  Heeft de
student geen toegang tot Dreamspark aarzel dan niet om me te contacteren : lieveg@microsoft.com

Niet te missen

·         Microsoft recruteert nog steeds Microsoft Student Ambassador - Het is een unieke opportuniteit



om samen te werken met Microsoft enerzijds en medestudenten anderzijds.  Lees meer over het Student
Ambassador Programma.

·         Wenst u uw studenten een unieke ervaring in .NET technology en start-ups aan te bieden, dan
moet u hen zeker informeren over het Startup week-end. Het MIC (Microsoft Innovation centre) biedt
aan de 10 eerste ontwikkelaars die prototypes voor start-ups willen ontwikkelen en ambassadeur van
technologie willen zijn, een gratis toegang tot het Start-up weekend dat van 21-23 oktober
georganiseerd wordt. Meer info hier .

·         Opdat u geinformeerd zou blijven over de nieuwe opkomende initiatieven en technologieën,
raden wij u aan om te registreren op de academische newsletter  , of u kan ook onze blog bezoeken
 Academic Blog  .

Uitkijkend naar onze verdere samenwerking,
Met vriendelijke groeten,

Lieve Goedhuys
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