Veelgestelde vragen
Wat is Student Advantage?
Onderwijs instellingen die klant zijn van Microsoft en Office-licenties hebben gekocht voor deze instelling, kunnen
Office 365 gratis aanbieden aan hun leerlingen en personeelsleden. Aan jou dus. Jij kunt ook gratis gebruikmaken van
Office 365 ProPlus (leerlingen) of Office 365 E3 (personeel) als de instelling deze mogelijkheid biedt.
Waarom komt Microsoft met deze veranderingen?
Microsoft wil graag een bijdrage leveren aan het succes van zowel student als docent. We geloven dat het gratis
aanbieden van onze beste productiviteitsoplossing jou helpt het beste uit je studie te halen.
Hoe krijg ik gratis Office 365?
Je kunt de software hier rechtstreeks downloaden. Je gebruikt gewoon je eigen inloggegevens en het vereiste
wachtwoord. Vervolgens kun je de gratis Office 365 software in een paar stappen downloaden:
Je kunt je hier aanmelden voor Office 365:
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Vervolgens kom je op onderstaande pagina terecht, waar je toegang krijgt tot jouw Office 365 ProPlus software!

Selecteer de taal van jouw keuze, en kies de 32- of 64-bitsversie (klik op "geavanceerd" om deze optie te
ontgrendelen) en klik vervolgens op installeren. Daarna kun je snel aan de slag met Office 365 ProPlus of E3.
Gebruik je Mac OS X dan kan dit scherm er anders uitzien, maar je kunt het pakket gewoon downloaden en installeren.

Wat gebeurt er als ik afstudeer of ergens anders ge werken?
Als je afstudeert eindigt het abonnement op Office 365 via jouw onderwijsinstelling automatisch. Je kunt dan kiezen
voor andere aanbiedingen die op dat moment geldig zijn. Maak je gebruik van Office 365 Student Advantage, zet dan
voordat je afstudeert de bestanden van de OneDrive van jouw instelling over op je eigen, persoonlijke OneDrive.
Wat zit er allemaal in Office 365 ProPlus en E3?
Office 365 ProPlus bestaat uit een volledige versie van Office en bekende Office programma's zoals Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, OneNote en meer. Office 365 ProPlus is een service die je op maximaal 5 pc’s of Mac’s en op 5
tablets kunt installeren, dit geldt ook voor Office 365 E3 voor personeelsleden. Ook biedt het toegang tot mobiele
Office-applicaties op iPhone of Android smartphones. (Office Mobile apps zitten standaard op elke Windows Phone.)
Meer informatie vind je hier.
Kunnen studenten en personeelsleden Office voor iPad installeren?
Ja, de iPad geldt dan als een van de 5 apparaten waarop dit geïnstalleerd kan worden.
Als ik onlangs Office heb gekocht en nu ook in aanmerking kom voor Student Advantage via mijn school,
krijg ik dan geld terug of word ik gecompenseerd?
Nee. De aangekochte versie van Office is een aanbod voor consumenten waar je als student van kunt blijven
profiteren.
Waar kan ik meer ondersteuning vinden?
Hiervoor kan je terecht op de Office 365 Community.
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