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Ook dit najaar kunnen medewer-

kers en studenten van de RUG 

weer bij het RC terecht voor een 

computercursus. Het RC biedt een 

breed aanbod van cursussen in het 

gebruik van computers en pro-

grammatuur, zowel voor begin-

ners als gevorderden, van Word 

tot SPSS, van Access tot C/C++. 

Nieuw in het cursusaanbod is o.a. 

een cursus Spraakherkenning. Tij-

dens deze cursus leert u hoe u 

met het programma Dragon Na-

turally Speaking grote stukken 

tekst kunt verwerken en de com-

puter kunt bedienen met behulp 

van uw stem. Deze manier van 

werken met de computer kan een 

oplossing zijn voor mensen met 

RSI-problemen.

Ook nieuw is een cursus over be-

veiligen computernetwerken via 

‘Honeypots’.

Op het gebied van cursussen voor 

gevorderden biedt het RC o.a. 

een Stapelcursus Word aan. Deze 

bestaat uit een aantal modules 

waarmee u uw kennis over Word 

kunt opstapelen, zoals ‘Paginaop-

maak’, ‘Kop- en voetteksten’ en 

‘Noten en Verwijzingen’.

Meer informatie over de cur-

sussen van het RC vindt u op 

www.rug.nl/rc/cursus .

Weet u niet precies welke cursus 

voor u de juiste is, dan kan de ‘Cur-

suswijzer’ u hierbij van dienst zijn. 

De Cursuswijzer leidt u on line aan 

de hand van een aantal stappen 

snel naar de juiste cursus. Kijk op 

www.rug .n l / r c /onderwi j s /

cursusadvies .

Wilt u op de hoogte worden ge-

houden van de ontwikkelingen 

op het gebied van computercur-

sussen bij het RC? Neem dan een 

abonnement op de ‘Nieuwsbrief 

RC-cursussen’. Abonnees van 

deze nieuwsbrief, worden via e-

mail en post maandelijks op de 

hoogte gehouden van het cursus-

rooster, nieuwe cursussen en extra 

cursussen.

Het RC heeft een campuslicentie 

aangeschaft voor het programma 

PDF995 waar studenten en me-

dewerkers van de RUG gebruik 

van kunnen maken. PDF995 is 

een programma waarmee PDF-

bestanden uit diverse applicaties 

kunnen worden gemaakt.

Kenmerkend voor PDF is dat de 

vormgeving wordt behouden en 

dat de bestanden met iedereen 

elektronisch kunnen worden ge-

deeld, ongeacht de hardware- en 

softwareplatforms. 

PDF995 is handig voor bestanden 

die bijvoorbeeld in Word zijn ge-

maakt en verstuurd moeten wor-

den naar een drukker. De door 

u gemaakte opmaak blijft hier-

bij behouden en de bestands-

grootte blijft relatief klein. Ook 

wordt PDF vaak gebruikt voor 

het publiceren van documen-

ten op internet. Deze kunnen 

met het (freeware-) programma 

Acrobat Reader worden beke-

ken. Dit kunt u downloaden van 

w w w . a d o b e . n l / p r o d u c t s /

acrobat/readstep2.html .

PDF995 wordt binnen de RUG 

wordt aangeboden door het loka-

le netwerkbeheer. Neem hiervoor 

contact op met uw lokale net-

werkbeheerder. Ook is het moge-

lijk een reclamevrije versie van het 

Breedbandactie CvB RUG

Vanaf 1 september start een spe-

ciale actie van het College van Be-

stuur met betrekking tot breed-

bandige internetaansluiting vanaf 

de thuiswerkplek. Studenten en 

medewerkers van de RUG die 

een abonnement nemen op Oprit-

kabeldienst of SurfSnelADSL ont-

vangen een subsidie van € 50.

De actie is beperkt tot maximaal 

750 deelnemers. De aanvragen 

worden op basis van binnenkomst 

afgehandeld. Meer informatie is 

te vinden op www.rug.nl/rc/

internet/breedbandactie .

PDF995 - maken van PDF-bestanden

Nieuw cursusrooster RC>

> >

programma aan te schaffen voor 

thuisgebruik. Studenten kun-

nen het programma via de web-

winkel SURFSPOT.NL bestellen: 

www.surfspot.nl . Medewer-

kers kunnen PDF995 voor € 15,- 

aanschaffen via sales@rc.rug.nl.

www.pdf995.com
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Security Award 2003

In oktober maakt de security ma-

nager van het RC Frank Brokken 

bekend wie de Annual Security 

Award 2003 zal ontvangen. De 

Annual Security Award wordt uit-

gereikt aan die persoon of groep, 

verbonden aan de RUG, die in 

het afgelopen jaar zich het meest 

heeft ingezet voor de verdere ver-

spreiding en promotie van ICT-se-

curity binnen de RUG.

Inzendingen kunnen nog tot 1 ok-

tober worden aangemeld. Meer 

informatie over de Security Award 

en aanmelden via www.rug.nl/

rc/security .

EASA 2004

Mensen die in aanmerking willen 

komen voor de European Acade-

mic Software Award (EASA) 2004 

kunnen zich vanaf 20 oktober tot 

23 december van dit jaar aanmel-

den op de EASA-website met een 

innovatief idee op het gebied van 

onderwijs, onderzoek en ICT.

De European Academic Software 

Award is een wedstrijd voor Eu-

ropese softwareontwikkelaars die 

op het gebied van hoger onder-

wijs en onderzoek werkzaam zijn. 

Studenten, docenten en onder-

zoekers kunnen zich individueel 

of in teams aanmelden. 

De wedstrijd wordt iedere twee 

jaar georganiseerd door het 

EKMA (European Knowledge Me-

dia Association) en zal in 2004 

plaatsvinden in Zwitserland. Meer

informatie over de European 

Academic Software Award en 

de voorwaarden voor deelna-

me is te vinden op www.easa-

award.net .
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Nieuwe pc’s voor onderwijscluster Economie, Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen

matuur als software. Doel hiervan 

is het behoud van sociale vaar-

digheden, maatschappelijke par-

ticipatie gedurende het verblijf 

in Nederland en het beter laten 

verlopen van doormigratie of te-

rugkeer.

In de afgelopen zomermaanden 

zijn zowel de pc’s als het meubilair 

van het onderwijscluster van Eco-

nomie, Bedrijfskunde en Ruim-

telijke Wetenschappen op het 

Zernikecomplex vervangen. De 

afgeschreven pc’s zijn geschonken 

aan een aantal Asielzoekerscen-

tra in het noorden van het land. 

In overleg met het COA (Centraal 

Orgaan Opvang Asielzoekers) zijn 

de 200 ‘afgeschreven’ computers 

(Pentium II en Pentium III) en het 

meubilair verspreid over asielzoe-

kerscentra in Leek, Ulrum, Marum, 

Emmen/Coevorden, Hooghalen 

en Winschoten.

In deze AZC’s zijn ruimtes inge-

richt waar cursussen kunnen wor-

den gegeven in het kader van het 

pilotproject ‘Back to Work’. Asiel-

zoekers leren zelfstandig te leren 

werken met een pc, zowel op het 

gebied van de techniek, program-
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