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B en je net terug van vakantie, regent het al weer, cursussen!

Nu komt er ook een cursus iPad, alsof we daar behoefte aan hadden. Heb-

ben ze wel eens van standaardisatie gehoord, daar bij het CIT? Windows 

moest het toch zijn?

Eerst gaan ze al vreemd met Linux, nu pappen ze zelfs aan met Apple! 

Nog even en we moeten ook nog aan dat robotding van Google. Android? 

Zal wel. 

Meer kan ook minder zijn hoor!

Terwijl iedereen weet dat een iPad zo gemakkelijk te bedienen is dat je 

er meteen mee aan de slag kunt. Ken je soms het filmpje van meneer 

Rutgers niet? Meneer Strubbe?*) Ook goed. Nou die heeft echt geen iPad 

cursus gehad hoor! Als een 80-plusser het zonder kan, wat moeten univer-

siteitsmensen in de kracht van hun creatieve leven dan met een cursus?

Hij mailt en surft alleen maar? Nog niet tevreden? Meer, meer, meer! 

Waarom moet iedereen altijd meer willen?

Vergaderingen? Alle stukken altijd bij je? Alle boeken altijd bij je? Papier-

besparing? 

Van de opbrengst van het papier kunnen we de stroom nog niet eens 

betalen!

Geen stukken meer over de post hoeven toesturen? Automatisch down-

loaden op je iPad? Geloof je het zelf? Ze willen er toch van alles kunnen 

bijschrijven. …iPad-cursus? 

Maar hoe organiseer je dat? …iPad-cursus?

Planning? Presentaties? Foto’s bekijken? Uitzending gemist?

Kan ook op mijn telefoon, heb je niks aan: allemaal veel te klein. Zie je 

mijn vingers? En zie je die toetsjes? Ik bedoel maar, aantekeningen maken, 

laat me niet lachen. 

Groot genoeg? Heb je een groot apparaat, zit er niet eens een toetsen-

bord op. Noem je dat een toetsenbord? Ik zie dat de umlaut in mijn naam 

weer het loodje moet leggen? Wie denkt er ooit eens aan ‘geënquêteerde 

cafébezoekers’? Zeker weer de iPad-cursus? O, die gaat echt wel wat 

dieper?

Aansluiten op het RUG-netwerk? RUG-agenda altijd bij je? Thuis ook je 

mail kunnen lezen? 

Altijd maar doorwerken, zul je bedoelen. Geen wonder dat er bij de 

bazen ‘behoefte aan een i-Padcursus’ is. Het nieuwe werken, ja, ja.

Ik hoor het al, dat is weer net zo ingewikkeld als elke andere computer. 

Zeker ook back-ups en beheer nodig? En wat als ie gestolen is? Hoe krijg 

je dan al je informatie terug? Al onze innoverende werk ligt dan te grabbel 

op straat? Jaja, ik weet het, iPad-cursus.

Inclusief iPad? … Hm … misschien toch eens over denken…  <
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Over cursussen gesproken

Cursusrooster CIT komende maanden:

oktober

3 t/m 6 okt Excel basis 

3 t/m 7 okt Access basis 

5 en 6 okt Webplatform voor redacteuren 

10 t/m 13 okt SPSS 

10 t/m 12 okt (middag) Publishing using Word (in English)

11 okt (middag) Open Leercentrum 

24 t/m 26 okt Powerpoint 

24, 27, 31 okt en 3 nov VBA: Inleiding programmeren in MS-Office 

25 + 28 okt iPad

27 okt Overstap Office 2010 

27 okt (middag) Open Leercentrum 

31 okt t/m 3 nov Excel basic (in English)

31 okt t/m 4 nov Access gevorderd 

november

1 nov Slimmer werken met de pc 

2 nov Overstap Office 2010 

7 t/m 10 nov SPSS (in English)

7 t/m 10 nov Publiceren met Word 

7, 9, 11, 14 en 16 nov Excel gevorderd 

7 nov (middag) Overstap Office 2010 

8 nov Slimmer werken met Word 

8 nov (middag) Overstap Office 2010 

8 nov (middag) Open Leercentrum 

10 nov Word Keuzemodule 

10 nov Overstap Office 2010 

14-15 nov iPad

14 t/m 18 nov Access basic (in English)

15 nov Slimmer werken met Excel 

15, 22 en 29 nov Office voor secretariaatsmedewerkers 

16 en 17 nov Webplatform voor redacteuren 

21 t/m 24 nov SPSS 

21, 24, 28 nov en 1 dec Programmeren in Access 

21, 24, 28 nov en 1 dec Programmeren in Excel 

21, 24, 28 nov en 1 dec Programmeren in Word 

23 nov PowerPoint: module Complexe presentaties 

24 nov (middag) Open Leercentrum 

28 nov t/m 2 dec Access basis 

30 nov Excel: module Databases en (draai)tabellen

• Zie het filmpje over de ervaringen van mijnheer Strubbe  

www.youtube.com/watch?v=8IdXcD4X7bQ

• Meer informatie over de iPad-cursus:  

www.rug.nl/cit/onderwijs/cursus/ipad

• Overzicht van alle cursussen:  

www.rug.nl/computercursus


