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Over cursussen gesproken

Cursusrooster CIT komende maanden:

oktober  

21 okt (middag) Open Leercentrum

22 en 23 okt Wiki met Tiki

24 okt Slimmer werken met PowerPoint 2010

27 okt GIS crash course (in English)

27 t/m 30 okt SPSS basis

28 okt (middag) Open Leercentrum

29 t/m 31 okt Publiceren met Word 2010 (Windows)

november  

3 t/m 5 nov Prospero en Webschrijven

4 nov (middag) Slimmer werken met Google Mail

4 nov (middag) Open Leercentrum

5 nov Tablet4ALL-Android

6 nov Slimmer werken met Google Calendar

6, 13, 20 en ArcGIS desktop (in English)

27 nov (middag)

7 nov Tablet4ALL-iPad

7 nov Presentaties met Prezi

10 t/m 13 nov Excel 2010 basic (in English)

10, 12, 14, 17 en Excel 2010 gevorderd

19 nov

10, 13, 17 en Programmeren in MS-Office

20 nov(middag)

11 nov Slimmer werken met DotOffice

11 nov (middag) Open Leercentrum

17 t/m 20 nov SPSS basic (in English)

18 nov (middag) Open Leercentrum

20 nov Slimmer werken met Afbeeldingen in Word 2010

21 nov Word 2010 module Adressen, mailing en etiketten

24 t/m 26 nov Powerpoint 2010

24 t/m 28 nov Access 2010 basis

24 nov (middag) Slimmer werken met Excel 2010

25 nov (middag) Excel 2010 module Draaitabellen

25 nov (middag) Open Leercentrum

27 nov Slimmer werken met Word 2010

28 nov Slimmer werken met Facebook

Niet de weg kwijt maar wel geïnteresseerd in GIS? Kijk op  

www.rug.nl/computercursus

Geografie
 

— Pfff, dat was me de vakantie wel!

— Kan zijn, dat het alweer even geleden is, maar zo’n vakantie vergeet je 

niet zo snel. 

Alles keurig voorbereid. Zelfs er op het laatste moment nog aan gedacht 

de navigator te updaten. Dat ie weer wat sneller z’n satellietjes vindt en zo. 

Duurt een stief kwartiertje, maar dan is je reisgeluk ook weer verzekerd. 

Dacht ik.

Volgende ochtend de eerste 100 km maar op de bonnefooi gereden, want 

die route kennen we nu wel. Toen de navigator aangesloten. Welkomstbe-

richt met knop “Doorgaan”. 

Nou, al wat er doorging, niet de navigatie. Nou ja, er werden door het 

zwarte scherm wel luidkeels richtingsaanwijzingen geroepen, maar die 

voerden duidelijk niet naar de juiste bestemming. Hoe vaak we ook druk-

ten op Doorgaan. Of herstartten. Of schudden of klopten. 

— Ja, gelukkig hadden we nog wel een kaart bij ons, dus we hebben onze 

bestemming wel bereikt. Mijn partner verwachtte veel van algehele uit-

putting, dus we hebben het apparaat diep weggestopt en aan laten staan. 

De hele weg hoorden we gesmoord gemopper dat we moesten proberen 

om te keren.

— De volgende dag was het geluid verstomd en de Doorgaanknop ver-

dwenen. Voorzichtig zette ik hem weer aan. Daar was de vertrouwde knop 

weer … inclusief het inmiddels bijbehorende weigerachtige gedrag. Korte 

tijd hoorden we nog aanwijzingen, maar toen vielen beeld en geluid weer 

weg. Hetzelfde patroon herhaalde zich de volgende dagen.

— Gelukkig hadden we een smartphone bij ons, met navigatie. Off-line 

zelfs, wat ook wel nodig is met zo’n goedkoop prepaid-contract. Zo te 

horen een Oost-Europese dame die voor de gelegenheid Nederlands had 

geleerd. Je weet dat zo’n machine er niets aan kan doen, maar de com-

mandotoon drukte de vakantiestemming toch. Hoe dan ook, we hebben 

ons doel bereikt. Met onze buik vol navigatie, dat wel.

— Maar wat heerlijk dat ik binnenkort zo’n apparaat niet meer nodig heb, 

met een cursus geografie van het CIT! Want geografie, dat is een moeilijk 

woord voor navigatie, zoveel weet ik er dan wel weer van.

— Een geografisch informatiesysteem (GIS) is iets anders dan een naviga-

tie-apparaat? Hoezo veel krachtiger? Je bedoelt zonder storingen?


