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Het Donald Smits Centrum voor Informatie
Technologie (CIT) verzorgt cursussen in verschillende
toepassingsgebieden, zoals tekstverwerking, database,
spreadsheet en statistiek, maar ook in bijvoorbeeld
spraakherkenning, security en High Performance
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